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Na, skladě zýáknčhkupectvi' B. Stýbla
“ív Olomouci a K. Winikra

v Praze, E. Hó'lz'la
v Brně.
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Sv. Václav,
dědic a ochrana? ;ťmč Ceské.

PAMÁTKY SVAHUBVLESLVVSKĚ
(311.1

PR'V'O'I'NÍ
VVVUJ A VVZNAM ÚUTV SVATOVÁCLAVSKÉ

\rčECHACH.
SEPSAL

JAN KŘ.VOTKA.

PODÍL ÚDů NA ROK 1879. -— ČÍSLO 66.
S titulním obráqkem sv. Václava, relikviáře při str. 108 a 6 jinými
dřevořeqbami v textu.

5%:
V PRAZE 1879.

Nákladem Dědictví Sv. Jana Nepomuckého.
Kněhtiskárna B. Stýbla.

MATIČCE BOŽÍ

NEJBLAHOSL. MARII PANNĚ
bez hříchu dědičného počaté,
jakož i

hlavním Tědícům a Ochráncům země České

gn. Váxim

& Bm šarm Espannnkěmu,
a ostatním

sv. Dědicům a Ochráncúm Českým,
sv. Cyrillu a Methudovi, Vítu, Vojtěchu, Sigmundu,
Prokopu, Kosmovi a -Damiánu, _.Benediktu s bratřími,

Norbertu, Josefu, Ludmile,
taktéž i všem

Sšětcům a Blahoslavencům,

jichž ostatky jsou v zemi České uloženy,
věnuje práci svou

skladatel.

Předmluva..
Neunavené pilnosti, důmyslu a příkladné obětivosti na
šich domácích učenců máme děkovati, že literatura Česká za
posledních let četnými a důkladnými spisy obohacena Ébyla.
Stalo se to zejmena v oboru starožitností, jazykozpytu, děje
pisu, práva, bajesloví a nejstaršího Českého písemnictví vů
bec, tak že nyní na základě těchto důkladnýcb a zajíma
vých výtěžků nejstarší doby dějepisu Ceského v jiném světle
a dílem také i v jiné tvářnosti vidíme, než ještě před pa
desáti lety se vidívaly. Skvělé úspěchy, jichž se učenci naši
v těchto vědeckých oborech až posud dodělali, jsou mimo
mnohé jiné i za tou příčinou velice důležity, poněvadž z nich
jasně vysvítá, jak velikých, ano neocenitelných zásluh si vy
dobyla víra křesťanská 0 celý národ náš Českoslovanský.
Za našich pak dnů jsou výtěžky takové tím důležitější a zá
važnější, poněvadž u některých národů Evropských od více“
let již tuhý zápas se vede mezi vírou křesťanskou a nevě
rou, mezi osvětou na základech křesťanských vzešlou a osvětOu,
jenž u starých národů s živlem pohanským souvisela.
U Angličanů, u Francouzů, u Němců, u Italianů a u
jiných ještě národů nalézti jest četných stran a také mužů
učen ch, kteří v jednotlivých oborech vědeckých úsilovně & .
také s úspěchem leckdys nemalým pracují, aniž se o nábo
ženství vůbec, zejmena pak o víru katolickou starají. Jiní
učenci a vzdělanci u těchto národů neobmezují se' při svém
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vědeckém bádání na tuto lhostejnost k víře katolické, ale
celý směr jejich k tomu se nese, aby viru Bohem zjevenou,
víru katolickou, v lidu podkopali, a místo ní pouhou, čirou
nevěru ve vědě samé a také mezi lidem zavedli. Avšak

stará pravda jest, kterouž i sami pohané již za pravdu uzná
vali, že člověk, tvor rozumný, žíti nemůže bez náboženství,
kterýmž jeho bytečná odvislost od Hospodina a Stvořitele
všehomíra jest naznačena; pročež se také v dějepisu poko
lení lidského neustále s tím úkazem potkáváme, že u jedno
tlivých národů tím více se zmáhají rozličné pověry, čím více
se národové ti pravého náboženství spustili. Po uvedení víry
křesťanské ve světě opakoval se v dějepisu národů pokře
sťaněných i ten úkaz, že čím více se některý z nich od
církve katolické vzdálil, tím více se u něho, v životě sou

kromém a veřejném staré zvyky a obyčeje pohanské zmá
haly, a svých učených a ncučených obhajců a pěstitelů na
cházely. Bludné názory náboženské nezůstanou státi na pou—
hém poli vědeckém, ale také mnohých změn ve veřejném a
soukromném životě působí.

U svrchu dotčených národů Eerpských, v jejichž lite
ratuře se názory pohanské po delší čas již pěstují, vidíme
mimo to dále, že se neustále četných spisů tiskem vydává,
v nichž učenci katoličtí nejen bludy a názory pohanské ob—
jasňuji a vyvracují, ale i dějepisnými doklady dokazují, jak
velikých a neocenitelných zásluh si vydobyla víra křesťanská
o ušlechtilost mravů, o vzdělanost a blahobyt těchto národů,
a jak velice předčí osvěta křesťanská osvětu pohanskou.
I varují učenci katoličtí výslovně soukmenovce své před
všelikým rozšiřováním a pěstováním nevěry a názorů pohan
ských, poněvadž to posléze jen k podk0pání všech mrav
ných základů rede, bez kterých se žádný národ na delší čas
na živě neudržel a udržeti nemůže.

VII

U nás v Čechách a na Moravě zachoval se v celku až
podnes dobrý duch katolický, ačkoli to při nynějších spojo
vacích prostředcích mezi jednotlivými národy a při zvlášt
ních poměrech naší vlasti zhola věc nemožná, aby semotam
svrchu řečené novověké nevěrecké neb pohanské názory i
k nám nepronikly. Není toho tedy u nás až posud tak ve
liká potřeba hájiti víru a vzdělanost křesťanskou tou měrou
jako u jiných národů; avšak není to tuším také zbytečné, a
nezůstane bez užitku, když se lid náš na to upozorní, v ja
kých poměrech žil národ náš za dob pohanských a jak ve
likých výhod a dobrodiní mu víra a vzdělanost křesťanská
přinesla. A poněvadž učenci naši právě za posledních dob
pilným a důkladným bádáním svým literaturu Českou mno
hými vědomostmi z dob pohanských a z nejstarších dob kře
sťanských národu našeho obohatili, máme za to, že tím ja
kous takous službičku dobré věci prokážeme, popíšeme-li na
základě nejnovějších vědeckých výtěžků poměry pospolité
našich předků pohanských právě v té době, když se 0 po—
křesťanění národu našeho jednalo.
Zápas živlu pohanského s vírou křesťanskou trval u
nás tak jako u všech jiných národů po dlouhý čas, ano
říci můžeme, po více století. Avšak doba rozhodující celého
tohoto zápasu obrovského byla za panování našeho milého

sv. Václava

(923—935). Tohotosvatého dědice a ochránce

našeho vyvolila sobě Prozřetelnost Božská, opatřivši jej ne
obyčejnými blahodary (charisma) k tomu cíli a konci, aby
nejen podťal hlavní žílu pohanskému živlu v Čechách panu
jícímu, ale aby zároveň celému národu Českoslovanskému
svým vynikajícím životem ctnostným, svou obdivuhodnou sva
tosti křesťanskou po všechny časy budoucí za vzor, za pří—
klad a za vůdce sloužil. Nemůž o tom také býti pochyb
nosti, že právě sv. Václav, slavný vítěz křesťanský, celý
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národ náš z hrozící jemu konečné záhuby vysvobodil. ,Doba
panovnická sv. Václava poskytuje nám tedy nejlepší příle
žitosti, abychom živel pohanský a osvětu pohanskou s vírou
a s osvětou křesťanskou porovnati a se o tom přesvědčiti
mohli, jakých výhod a dobrodiní víra křesťanská našemu
národu přinesla, a jaké poměry by asi u nás jednou opět
nastaly, kdyby se v národu našem nevěra a názory pohan—
ské zmohly. A za tímto účelem jsme se také v popsání
prvotního vývoje a významu úcty Svatováclavské v Čechách
uvázali.
Do osobních půtek jsme se nikde nepustili, a když se
přesvědčení naše s některým novějším neb starším náhledem
neb domněnkou neshodovalo, byli jsme toho pilní, přesvěd
čení své věcnými doklady odůvodniti. A když nám v tako
vých případech, ku př. 0 mučenictví sv. Václava s hlediště
bohosloveckého i více jiných důvodů po ruce bylo, čerpali

jsme doklady své zúmyslně z novějších a nejnovějších spisů
našich Českých učenců, abychom ukázali, že výsledky věde
ckého bádání slovutných znalců dějepisu Českého dobře se
shodují S náhledy katolickými starých předků našich. Měli
jsme též na zřeteli, že spis tento neskládáme pro učence
ale spíše pro lid, který ani času ani příležitosti nemá, aby
v učených spisech sám hloubal a si výsledky novějšího bá
dání vědeckého osvojil. Neopominuli jsme však spisy, na
něž se odvoláváme, výslovně naznačiti, aby každý do nich
sám nahlédnouti mohl.

V Praze na svátek Zvěstování Marie Panny 1879.
J. Kř. Votka.

Knihy první.
Zpráva letopisce Kosmy o založení hradu Staroboleslavskěho. —
Zprávy o Boleslavovi Krutém. ——
Byl-li hrad Staroboleslavský založen
před nebo po smrti sv. Václava. — Zprávy, kteréž o tom podávají
Dalimil, Hájek z Libočan, Dnbravlus. — Nové datum 1: zjištění
záhadného letopočtu dějepisných událostí 2 první polovice věku
desátého. —Objasnění a vyvrácení některých falešných a také jiných
utrhačných domněnek o sv. Václavu.

Počátek a původ Staré Boleslavi padá dle dějepisných zpráv
do první polovice století desátého. Nejstarší kronikář Český Kosma,
bývalý děkan kapituly Svatovítské na hradě Pražském, jenž se r. 1045
narodil a r. 1125 zemřel, zachoval nám o tom podstatnou zprávu
ve svých letOpisech, kterak kníže Boleslav I., příjmím Ukrutný za
svých mladistvých let své poddané násilím k tomu donutil, aby
mu nový hrad vystavěli, který dle jména jeho napotom nazván byl
Boleslaví. Kosma vypravuje takto: „0 jiných jeho (t. j. Boleslava I.)
zlých skutcích neměl jsem za hodné vypravovati, aniž jsem
věděl s jistotou. Jeden však jeho skutek dosti smělý a paměti
hodný, který před časem vykonal za svého mládí, předce žádostiv
jsem Lásce Vaší vypravovati. Bylt tento kníže Boleslav, smí—lise
nazývati knížetem, jenž byl bezbožník a násilník, krutější Herodesa,
strašlivější Nerona, převyšuje Decia hrůzou nepravosti, Diokle
tiana ukrutností, odkudž získal sobě příjmí, že nazýván jest Bole
slavem Ukrutným. Neb tak byl přísný, že nic neřídil s předlože
ním, nic dle rozumu, než všecko činil dle vůle své, a dle mysli
dojmu. Tudy stalo se, že v mysli uzavřel, aby sobě hrad dílem ,
Římským vystavěl. A hned přednější z lidu svolal do jednoho a do
posledm'ho, i dovedl jichk místu vedle řeky Labe, & ukázav místo,
projevil jim tajemství srdce svého. Zde, pravil, chci a' poroučím,
Památky Starobolellav-kě.
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abyste mi vystavěli zeď hradskou dílem Římským velmi vysokou
do kola kolem. K tomu oni pravili: My kteří jsme ústa lidu a ve
deme v hodnostech vládu, my odpovídáme ti, že ani neumíme,
ani nechceme učiniti, co nařizuješ; neb také otcové naši nic ta
kového prvé nedělali. 1110před očima tvýma stojíme, a raději pod
meč tvůj než pod nesnesitedlné jho otroctví šíje naše skláníme.
Čin co chceš; neb neuposlechneme, co rozkazuješ. Tu se kníže
rozlítil v divokém hněvu, a vyskočiv postavil se na spukřelém
kmenu, který tam náhodou ležel ve blátě, a vytasiv meč pravil:
O! lenivci a lenivých otců synové! Nejste-li polomužové nebo špat
nější než slupka hruščí, skutky slova dokažte, a zdali jest lehěeji
meči nežli jhu otroctví šíje poddati, zkuste. Byla věc hodná podí
vání a pro drzost opovážlivého knížete ku podivu. Nebo kdyby
měl tisíc pravic na jednom těle ozbrojených, netřáslo by se tolik
takové množství lidí. Kteréžto když kníže viděl, že byli bledší než
zimostráz, popadnuv jednoho, který byl první mezi staršími, za pa
česy, seknuv, jak nejsilněji mohl, utal mu hlavu, jako slabé ma
kovici, a.řka.: Tak chci, tak učiním, buď místo rozumu vůle. Druzí,
když to viděli, pozdě litnjíce, padli ku kolenoum knížete, prosíce
se slzami za odpuštění. Již, pravili, promiň kníže naše viny. Již
ve všem uposlechneme tvých rozkazů. Již dobrovolně učiníme. ca
koli budeš chtíti; neraě proti nám déle zuřiti. A hned dle vůle
knížete vystavili hrad se zdí tlustou a vysokou dílem Římským,
jak se spatřuje podnes, který dle jména zakladatele nazván jest
Boleslav“ 1).

Hrad tento dle spůsobu staveb Římských tlustou zdí obe
hnaný nazván byl jednoduše Boleslaví; nebot teprv později, když
i Mladá Boleslav zbudována byla, počali předkové naši rozeznávaxí
mezi Starou a Mladou Boleslaví. Tyto dva hrady nazývaly se po
více století Starý Boleslav a Mladý Boleslav, až teprv v století
sedmnáctém obyčej posud panující povstal, že říkáme Stará Bole—
slev a Mladá Boleslav.
Boleslav I. panoval v Čechach od r. 935 až do r. 967. Byl
to vlastní, mladší bratr našeho milého sv. Václavaa bl. Přibislavy.
Otec jeho sloul Vratislav I., který asi od r. 903 až do r. 921 pa
noval. Matka jeho byla Drahomíra, rozená ze Stodor, která až do
smrti své pohankou zůstala.

Vratislava I. otec byl kníže Bořivoj, jenž asi r. 874 od sv.
Methoděje pokřtěn byl na posvátném Velehradě. Matka Vratisla
') Prameny dějin Česk. D. H. str. 31.

vova byla naše sv. Ludmila, dcera knížete čili vojvody Pšovskěho,
jménem Slavibora. Mučenickou smrt podstoupila dne 15. září 921
na Tetíně.

Boleslav I. čili Ukrutný, byv již z mládí sveden svou páno
xitou a k ukrutností nakloněnou myslí, jakož i nenávistí k víře
křesťanské, depustil se r. 935 velikého zločinu. Pomocí svých po—
líanských přátel a spiklencův zavraždil úkladně svého vlastního
bratra sv. Václava, a tak se dostal na stolec knížecí v Čechách.
Ale trpké zkušenosti, kterýchž mu za prvních let panování jeho
bylo zakoušeti, zvláště pak mocná přímluva sv. Václava u Hospo—
dina dovedly toho konečně, že Boleslav I. později svého zločinu
upřímně litoval, jakož o tom na jiném místě více povíme. Své
děti dal Boleslav I. napotom velmi pečlivě vychovati, tak že se
z nich stali horliví pěstovatelé víry křesťanské, a že i v pověsti
svatosti zemřely. Jeho vlastní syn Boleslav II., jenž po něm od
.r. 967 až do r. 999 v Čechách panoval, nazván byl netoliko Zbož
ny'm, ale po smrti své také blahoslaveným, ač od sv. Stolice Římské
za blahoslaveného prohlášen nebyl. Druhý syn Boleslavův, vůbec
známý pod jménem Strachkvas, stal se dle vůle a přání otce svého
mnichem v řeholi sv. Benedikta. Jedna z dcer knížete Boleslava I.,
jménem Milada čili Mladá stavší se jeptiškou v téže řeholi, při
spěla k tomu nejvíce, že s dovolením papežským v Praze založeno
bylo sídlo biskupské. Ji samou ustanovil papež Jan XIII. abatyší
prvního kláštera panenskébo u sv. Jiří na hradě Pražském. Vklá
šteře tom dokonala také Milada, v řeholi též Maria zvaná, svůj
svatý život pozemský. Tělo její spočívá až podnes v kapli sv. Anny
při chrámu sv. Jiří na Hradčanech. Národ náš míval ji vždy ne—
jen za blahoslavenou, ale i za svatou, jakož tomu nasvědčuje ná
pis nad hrobkou její až podnes stávající. Druhou dceru svou Dou
bravku čili Dombrovku provdal Boleslav Krutý za knížete Polského
Mieczislava r. 965 a sice s tou podmínkou, že Mieczislav modlo—
službu pohanskou zavrhnouti : se na víru křesťanskouobrátiti má,
„což také horlivostí Dombravky skutečně se stalo. Kněz Český,
jménem Bohuvid, pokřtil pak knížete Mieczislava, načež Dombravka
pomocí několika kněží Českých víru Kristovu v Polsce tou měrou
rozšířila, že ji národ polský až po dnešní den ctí a velebí za svou
první apoštolku křesťanskou. Někteří spisovatelé pronesli i tu do—
mněnku, že matka sv. Vojtěcha, jménem Střezhlava byla dcerou
Boleslava Krutého. Jaké váhy domněnka ta do sebe má.. povíme
na jiném místě spisu tohoto.
Dle Zprávy Kosmovy byl tedy kníže Boleslav I., příjmím Krutý
čili Ukrutný, původcem pevného, dle způsobu Římského zbudova
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ného hradu, jenž nejprvě jednoduše Boleslaví, později pak, když
i Mladá Boleslav povstala, Starou Boleslaví nazván byl. Kosma
dokladů zřejmě, že Boleslav I. hrad tento „za svého mládí'' dal
stavěti; rozumí se však samo sebou, že stavbu tu teprv po smrti
otce svého Vratislava I. podnikl, když mu celá krajina za Labem
na řece Jizeře ležící za dědičný ouděl pod tím závazkem byla
připadla, aby staršího bratra svého Václava, jenž své sídlo v Praze
měl, byl poslušen, a jej za hlavního knížete vzemi uznával.
Kníže Vratislav I. zemřel r. 921, a Václav nejstarší syn jeho
byl tenkráte teprv 18 let stár, jakož doslovně praví tak zvaná.
legenda Petrohradská. Boleslav Krutý byl druhý syn Vratislavův,
a jak se vůbec za to má jen o jeden rok mladší svého bratra
Vácslava. Poněvadž tedy Boleslav Krutý hrad dotčený teprv po
smrti otcově, a jak Kosma pravi, „za svého mládí“ stavěti dal,
na jevě jest, že se to hned v prvních letech po smrti Vratislavově,
za panování sv. Václava stalo; tudyž mezi r. 923 a 935, v kterémž
sv. Václav mučenickou smrtí do věčné blaženosti se odebral.

Dějepisec Dobner má za to, že Boleslav Krutý hrad Staro
boleslavský právě tou dobou stavěti kázal, když sv. Václav najhradě
Pražském chrám Páně na počest sv. mučeníka Víta budoval, tndyž
asi r. 931 1).

Křištaň nasvědčuje tomu také v „Životě sv. Ludmily a sv
Václava“, že Stará Boleslava již před smrtí sv. Václava hradem čili
městem byla. Mluvě totiž o tom, kterak Boleslav Krutý svého
bratra na body pozval praví takto: „Boleslav obývaje ve vlastním

domě neb dvoře ve městě po něm jmenovaném

(in urbe

cognomine vocitatam suo) . . . . pozval blahoslaveného bratra svého
lstivě k hostině, nebo jak skutek ukazal, spíše k zavraždění“').

Naproti tomuto udání Kosmově,že hrad Staroboleslavský před
smrtí sv. Václava byl založen, zaznamenali někteří pozdější spiso—
vatelé ve svých kronikách, že prý se to teprv po smrti sv. Vá

clava stalo.
Tak zvaný Dalimil vypravuje ve své rýmované kronice České
nejprvé o zavraždění sv. Václava, napotom o přenešení těla jeho ze
Staré Boleslavi do Prahy, posléze ještě i o tom, kterak Boleslav
Krutý znamenav, co zavinil, za svou vinu Strachkvasa, syna svého.
mnichem učinil, a pak teprv počne vypravovati, kterak tentýž Bo—
') Dobner, Wenceslai Hájek Annales Bohemor. Tom. III. pg. 599.
=) Prameny dějin ceských D. 1. str. 216.

'

leslav zemanům rozkázal, aby mu nový hrad v Staré Boleslavi
zbudovali l). 0 stavbě hradu tohoto vypravuje Dalimil zcela dle
udání Kosmova. Praví totiž:

„Pak kněz Boleslav káza zemanóm u Boleslavi miesto zdíti
o to sě zeměné iechu (jali) raditi.
Po řěčníku kněziu v tom otpověděchu,
a toho učiniti nerodiechu (nechtějí)
Kněz povědě jich řečníkn:
„Běda tobě, mój starý vinníku:“
Sám jemu inhned stě hlavu.
a vrže za sě tak krvavú.
Vskočiv na pen, je sě mluviti:
„Kto sě chce mně protiviti ?“
Páni se kuěziu pokořichu,
a Boleslav zdiú ohradichu.“ *)
Václav Hájek z Libočan, který při spisovaní své kroniky
České nejen z Kosmových letopisů ale i z Dalimila. pilně čerpal 3),
přidal ku zprávě Kosmově jméno vládyky, jenž v jménu ostatních
k Boleslavu Krutému řečn'il, nazývaje jej Bratromilem. Dále udává,
že Boleslav vladyky a lid na 14. dubna k sobě svolati dal. Hájek
neudal ovšem, odkud tyto dvě podrobné zprávy vzal. Mimo to
udává Hájek dle Dalimila, že prý Boleslav Krutý hrad Starobo- _,
leslavský teprv po smrti mučenické sv. Václava dal stavěti.
Z Dalimila čerpal i Jan Doubravský ze Skály (Dubravius),
a položil do ' své Latinské kroniky také, že Stará Boleslav.po smrti
sv. Václava byla zbudována, a. sice teprv okolo r. 950 4).
Avšak Dalimil a Hájek přehledu při zprávě Kosmově jednu
okolnost, z níž patrně na jevo jde, že Kosma stavbu hradu Bole—
slavského klade do doby, smrt mučenickou sv. Václava předchá
zející. Kosma totiž vypravuje ve svých let0pisech nejprve, kterak
tělo sv. Václava ze “Staré Boleslavi na hrad Pražský bylo přene
šeno, a pak teprv podává svrchu uvedenou zprávu o stavbě hradu
Boleslavského. Dle tohoto pořádku u vypravování zdálo by se na
první pohled, že Kosma stavbn hradu Boleslavského skutečně klade
do doby smrt sv. Václava a přenesení těla jeho následující. Ale
') Prameny D. III. Dalimilovakrenyka českú. Vydal J. Jireček str. 59.

') Viz str. 64.

'

') Viz tamtéž v úvodu str. XV.
") J. Dubrnvii Historia Bohem. Harv—viac1602 pag. 36. lib. 5;

tomu není tak; nebot Kosma ukončiv svou zprávu o přenesení
těla sv. Václava pravi hned doslovně takto: „O jiných jeho ta j.
Boleslava Krutého zlých skutcích neměl jsem za hodné vypravo
vati, aniž jsem věděl s jistotou.“ A pak teprv upravuje sobě přechod
k vypravování o stavbě hradu Boleslavského těmito slovy: „Jeden
však jeho skutek dosti smělý a pamětihodný, který před časy
(retro dierum) za svého mládí vykonal, předce žádostiv jsem
Lásce Vaší vypravovati.“ Nuže tedy stavba hradu Boleslavského
nedělá se dle Kosmy po přenešení těla sv. Václava, “„anipo jeho
smrti, nýbrž dříve, „před časy“ a „za mládí Boleslava,“ a tudyž
před smrtí sv. Václava.
Budiž tuto ještě na srozuměnou podotknuto, že jsme se při
zmínkách o jednotlivých dějepisných událostech z první polovice
století desátého přidrželi úplně letopočtu, V. V. Tomkem již před
několika lety navrženého. A právě během r. 1878 zjistěn byl le—
topočet Tomkův vynalezením nového dátum k nejstaršímu dějepisu
Českému, jakož o tom Dr. Jos. Kalousek následující zprávu podal 1):
„Chronologie Česká v první polovici desátého století jest dosud
na mnoze pochybná. Jediná určitá dáta dotud byla, že roku 928
Jindřich Ptáčník přemohl sv. Václava, a že roku 936 král Oto
počal válku s Boleslavem bratrovrahem. Krom toho rok smrti sv.
Lidmily i sv. Václava spočíval toliko na jisté kombinaci, a těmi:
ětyrmi dáty Spravovalo se dle domyslu vše ostatní. Rok smrti sv.
Lidmily vypočten z toho, že byla zardousena v sobotu 15. září,
a 15. září připadl na sobotu r. 921, 927, 932. Palacký po Dobne
rovi přijal rok 927, a dle toho položil úmrtí Vratislava I. do r
926; naproti tomu Tomek vzal rok 921 za rok smrti sv. Lidmily..
a. to proto, že víme z legendy 0 velkých událostech mezi úmrtím
sv. Lidmily a vpádem Jindřicha Ptáčníka, na které dle jejiéh po
vahy byla by doba jednoho roku. příliš. krátká 9). Kombinace Tam—
kova nyní se úplně zjistila.
V císařské knihovně Pražské nachází se kodex pod signa—
turou 12. D. 9, který po roce 1300 náležel abatyši Kunhutě, dceři
., Osvěta 1878 str. 714.
*) Události tyto jsou: Vladař-i Drahomiry, zardousenl sv. Lidmily' na Tě—
tině, pronásledování křesťanů &.bourání kostelů, vtrhnuti do Čech Ba
vorského vojvody Arnulfa s vojskem, nastoupení sv. Václava na trůn,
odstraněni Drahomiry z Prahy, její na zpět povolání, přemění těla av_

Lidmily z Tetina do Prahy“ boj sv. Václava a Radiátvé!

'ijodou

Zlickým, a konečně vtrhnuti Jindřicha Ptáčníkt spolu a"Malkin Ba—
vorským do Čech až ku Praze, aby Čechy donutil k odvádění někdej—

?
krále Přemysla II. V této rukopisné knize jest napřed kalendá,
a v něm v únoru při dni Idus stojí psáno: „Anno dni DCCCCXXI.
obiit Wratislaus pater Sancti Wenceslai“ t. j. dne 13. února 921
zemřel Vratislav, otec sv. Václava. Tento objev — učiněný v ne
dávných dnech p. Karlem Konrádem, katechetou reálního gymnasia
v Táboře — znamenitěji objasňuje tehdejší stav věcí. Palacký dle
svého letopočtu domníval se, že by Jindřich Ptáčník r. 928 byl
táhl vlastně proti Drahomíře (poněvadž dle Palackého sv. Lidmila
teprv r. 927 byla zardousena), a v tom že sv. Václav ujal se vlády
a podal se králi Německému. Tomek soudil jinak, a nyní již každý
musí jemu dáti za pravdu. Poněvadž sv. Václavovi při smrti otcově
(Vratislava I.) bylo 18 let, rozumí se, že nečekalo se na jeho
dospělost 6 neb 7 let, (aby na trůn dosedl a krutému vladaření
Drahomíry konec učinil), nýbrž snad jen asi 2 leta, tak jakž také
Palacký přijímal. Ale poněvadž Vratislav (jakož nyní s jistotou
víme) zemřel 13. února 921, (a poněvadž Drahomíra jen asi dvě
leta vladařila), následuje z toho, že sv. Lidmila byla usmrcena
dne 15. září 921 a ne 927, i že Drahomíř r. 928 nevladařila,
i také že Jindřich Ptáčník r. 928 proti ní netáhl, nýbrž proti
sv. Václavovi, který již zajisté delší čas panoval. A dále z toho
následuje, že sv. Václav nebyl ochoten platiti Němcům, sic by byl

král Jindřich Ptáčník na něho natáhl, nýbrž rád by byl přijal
peníze bez výpravy vojenské.“
Tato poslední poznámka p. Kalouskova jest velice důležitá,
poněvadž v sobě zahrnuje úplné vyvrácení jakéhosi podezření čili
falešného uařknutí, jež za novějších dob na našeho milého sv.
Václava uvalovali někteří Němečtí a po nich také i někteří Čeští
spisovatelé; pročež na ni zvláštně upozorňujeme.
Pro nedostatek totiž zjistěných zpráv dějepisných byli mnozí
spisovatelé a mezi nimi i sám Frant. Palacký toho domnění, že
kníže Vratislav I. otec sv. Václava teprv r. 926 zemřel, a ne
r. 921, jakož nyní jest zjistěno. Po smrti Vratislavově následovala
poručnická vláda kněžny Drahomíry. Předpokládajíce, že Vratislav
teprv r. 926 zemřel, měli dotčení spisovatelé za to, že poručnické
libo ročního poplatku 500 hřiven stříbra a 120 volů, jakož jej Čechově
za panování králů Frankských z rodu Karla Velikého platívali. Víme pak
s jistotou, že král Německý Jindřich Ptáčník r. 928 s Arnulfem Ba
vorským do Čech proti sv. Václavu vtrhl. Kdyby tedy sv. Lidmila teprv
r. 927 byla bývala zardousena, jakož se domnívali Dobner a Palacký,
byly by se všechny tyto události nutně staly během jednoho jediného
roku. To však jest věc zhola nemo—há.

vláda Drahomíry trvala od r. 926 až do r. 928. A poněvadž se
s jistotou vědělo, že právě r. 928 král Německý Jindřich Ptáčník
s velkým vojskem do Čech, až ku samé Praze vtrhl, měli dotčení
spisovatelé za to, že Drahomíra způsobem své vlády a podporo
váním svých soukmenovců proti králi Jindřichu toho byla příčinou,
že tentýž král válečně do Čech vtrhl, a je sobě podmaniti obmýělel.
I domnívali se dotčení spisovatelé ještě dále, že Drahomíra teprv
tenkráte vlády své poručnické v Čechách se vzdala, když král
Jindřich již s vojskem svým v Čechách se nacházel, a že právě
v této veliké tísni sv. Václav, v 20tém roku stáří svého, vládu
v Čechách nastoupil. A poněvadž se z bezpečných pramenů děje.
pisných s jistotou vědělo, že sv. Václav se byl zavázal platiti králi
Jindřichu Ptáčníkovi každoročně 500 hřiven stříbra a 120 volů,
jakož to Česká země již dříve Karolingům platívala, domýšleli se
dotčení Spisovatelé i toho, že sv. Václav hned při svém vlády
nastoupení Němcům se podroboval, ano že snad jen za příčinou
své povolnosti ku králi Německému Jindřichu na trůn Český
zasednouti mohl. Domněnky tyto dostačovaly již k tomu, že si
někteří lidé sv. Václava představovali jakožto nějakého oblíbence
Némcův a zvláštního přikázance čili klienta krále Německého
Jindřicha. Jiní pak lidé pohlíželi opět na sv. Václava tak, jakoby
byl nějaký slaboch býval, který se hned bez rozpaků Němcům
podrobil, a úplnou neodvislost země Ceské od Němců bez dalších
okolků byl zadal. A poněvadž se odjinud s jistotou ví, že sv.
Václav byl velice pobožný a pokorný, přičítali někteří lidé domně
lou slabost sv. Václava jeho pobožnůstkářství a jeho neschopnosti
ku vládě. Tyto falešné a utrhačné náhledy o sv. Václavu byly
velice podněcovány ještě jednou jinou domněnkou, kterouž Gelasius
Dobner v druhé polovici minulého století v jednom svém spisu
latinském byl pronesl '). Kronikář Hájek z Libočan vypravuje
totiž ve své kronice České k r. 929, že hned po usmrcení sv.
Václava v Staré Boleslavi pomocníci Boleslava Krutého při této
vraždě, chtějíce všeliké podezření od Boleslava. a od sebe odvrátiti,
hlasitě křičeti počali: „Tot chtěl Václav, stoje s dobrým mečem
u dveří, úkladně bratra svého Boleslava, pána našeho, jdoucíbo do
modlitebnice zamordovati, a my nemohouce jinak pána svého obrá—
niti, musili jsme Václava mnitL“ Tuto podrobnou zprávu Hájkovu
prohlásil tedy Gelasius Dobner v dotčeném latinském spisu svém
nejprvé za nepravou, poněvadž se v starých spisech o této okol
nosti při usmrcení sv. Václava praničeho nenalezá zaznamenáno.
*) Wencesl. Hajek Annales. 7. IN. pag. 573. 574.

A hned na to pronesl pak Dobner svou vlastní domněnku, která
z latiny přeložena takto zní: „Já však bych se spíše toho domní
val, že Boleslav a jeho náhončí tím se očistovali před lidem
z usmrcení sv. Václava, poněvadž se sv. Václav poddal králi
Německému Jindřichovi, poněvadž se mu nově p0platkem ročním
zavázal, a poněvadž přílišným přátelstvím k němu a k Otovi (králi)
přilnul. A zdá se, že toto k upevnění knížetství Boleslavova velice
přispělo.“ Tato pouhá, čirá smyšlenina Dobnerova, která také ve
starých spisech pražádného dokladu pro sebe nemá, zalíbila se
některým novějším spisovatelům. Německým tou měrou, že sv
Václava tak popisovali, jako by byl býval jakýmsi zvláštním pěsto
vatelem a milovníkem živlu Německého v Čechách na úkor živlu
Českého 1). A to byla opět voda na mlýn takovým novověkým
svobodomyslníkům Německým a také Českým, kteří víru křesťan
skou úplně zavrhují, poněvadž na základě všech těchto čirých
smyšlenin osměliti se troufali, našeho milého sv. Václava před
zbožným lidem Českým tak snižovati a hanobiti, jako by byl
býval nějakým odpůrcem, odrodilcem ano zrádcem svého vlast
m'ho národa.
Nuže všechny takové utrhačné a rouhavé smyšleniny, jakož
i ostatní svrchu naznačené falešné domněnky o našem milém sv.
Václavu pozbyly všelikého cporu vynalezením pravého dátum smrti
knížete Vratislava I. Poněvadž tedy Vratislav I. již dne 13. února
921 zemřel, netrvala vláda poručnické Drahomíry od r. 926—928;
nýbrž od r. 921—923. Když tedy r. 928 král Jindřich Ptáčník
s vojskem svým do Čech až ku Praze byl vtrhl, nebyla zlá vláda
Drahomířina ani podporování soukmenovců Drahomířiných příčinou
tohoto válečného vtrhnutí, poněvadž Drahomíra již před pěti lety
vládnouti přestala. A když r. 928 král Jindřich Ptáčník do Čech
vtrhl, nepočal tedy sv. Václav právě v této veliké tísni panovati,
ale tenkráte již pět let na trůně Českém seděl a vládl. Téhož
r. 928 nebyl také sv. Václav teprv dvadcetiletý jinoch, nýbrž již
25tiletý muž. Sv. Václav nedostal se také pod tou podmínkou
& pod tím závazkem na trůn Český, že se r. 928 zavázal králi
Německému starodávní poplatek roční opět odváděti, poněvadž již
dříve a sice pět let na trůnu Českém seděl, než se k odvádění
tohoto poplatku z zcela jiných příčinbyl zavázal, o kterých v knihách
pátých obšírněji budeme jednati. Sv. Václav nebyl tedy hned při
svém vlády nastoupení k tomu jako nějaký slaboch povolný, aby
dotčený peplatek králi Německému odváděl, ale pět let vládl
1) Dr. Jos. Kalousek Obrana knížete Václava svatého str. 4.

1.
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v Čechách & dotčený poplatek neodváděl. z čehož opět na jevo
jde, že sv. Václav žádným oblíbencem Němcův &žádným zvláštním
klientem Německého krále Jindřicha tenkráte nebyl. Toto všecko
vědělo se v Čechách velmi dobře, a tudyž se nemohl také Boleslav
Krutý po usmrcení sv. Václava přcd lidcm Českým tím očistovati,
že by se byl sv. Václav samovolně Němcům k odvádění ročního
poplatku zavázal, aneb že přílišné přátelství na. ujmu a. škodu
země České k Německým králům pěstoval. Sv. Václav byl v pozděj
ších letech dobrým &.věrným spojencem králů Německých, kteří
jej ve veliké úctě měli. Ale tuto úctu vymohl si sv. Václav
zcela jiným způsobem na. králech Německých & tato úcta sloužila
též k velkému užitku země České, jakož o tom obšírněji povíme
v knihách pátých, kdež statečnost, moudrost & opatrnost státni
ckou a jiné ješt-ě ctnosti sv. Václava zvláště uvažovati budeme

Knihy druhé.
Hrady a dědiny za nejstarších dob v Čechách. — Rozlične' kmeny,
na kteréž se předkové naši dělili a jejich sídla. — Hrady župní
a jejich účel. — Polohopis a stavba hradů župních. — Vojvodové
jednotlivých žup a poměr jejich k hlavnímu knížeti. — Utvoření
župy Staroholeslavské. — Bývalé panství vojvody Pšovského. —
Úmysl Boleslava Krutého při založení župy Staroboleslavské. —
Hranice bývalé župy staroboleslavské.

Ve svrchu uvedeném místě z lctnpisů Kosinových čteme, že
kníže Boleslav Krutý „přednější z lidu svolav do jednoho a do
posledního, dovedl jich k místu vedle řeky Labe, a ukázav místo,
projevil jim tajemství srdce svého. Zde pravil, chci a poroučím,

abyste mi vystavěli z eď hradskou

dílem Římským

(čili městskou, inurum urbis)

velmi vysokou

do kola.kolem.“ A ku

konci čteme opět: „A hned dle vůle knížete vystavili

se zdí tlustou

hra d.

a. vysokou dílem Římským (aedificant

civitatem spiso et alto muro, cpere Romano), jak se spatřuje po
dnes, který dle jména zakladatele nazván jest Boleslav.“
Medle, jaký to byl asi hrad, jejž kníže Boleslav I. tuto sta'
věti rozkázal, a jejž dle jména svého Boleslaví nazval? Dále se
ještě tážeme, co asi znamenají slova ta, že hrad tentýž dílem
Říms kým vystaven byl se zdí tlustou a vysokou? Správná. od
pověd na tyto dvě otázky objasní nám dosti hojným světlem nej
starší dobu a poměry Staré Boleslavi, pročež jsme se o to posta—
rali, abychom zde takovou odpověď položili, použivše k tomu vý
sledkův dlouholetého hlubokého badání, jež za našich dnů několik
učených mužů v staročeském právu, dějepisu a vůbec v starožit—
nostech českých podnikli, totiž P. Šafařík, Fr. Palacký, V. V. To
mek. Hermenegild Jireček. Brandl, Vocel a j.
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Třeba tedy nejprve věděti, že ve starých Čechách až do
konce století dvanáctého nebylo ještě žádných takových měst, ja
kým jest ku př. nynější královská Praha, neb Čáslav, Nymburk,
Plzeň atd. Za nejstarších dob byly v Čechách a na Moravě, a také

ve všech jiných zemích slovanskýchjediné hrady

a dědiny.

Staří kronikáři, jenž jako náš nejstarší letopisec Kosma letopisy
své latinskou řečí sepsali, naznačují tyto staročeské hrady slovy
latinskými, která se obyčejně do češtiny slovem „město, neb mě—
stečko“ překládají, avšak u nich znamenají slova ta vždy jen to,
co nyní hradem nazýváme. Taková latinská. slova jsou: urbs, ci
vitos, oppidum. Někdy užívají také latinského slova castrum a ca
stellum, a slova tato znamenají vlastně tolik co hrad, neb tvrz
a pevnost vůbec. Naproti tomu kronikaři slovanští, jenž po slo
vansku psali, neznají názvu jiného než grad-, gorod t. j. hrad.
Mimo to jest zapotřebí, abychom nejprvé zprávu o tom po
dali, kterak nynější národ nás Český v dávných stoletích sestával
z více kmenů Slovanských, majících sídla své v rozličných kraji—
nach naší vlasti.
Nuže tedy předkové naši, přistěhovavše se do Čech ' a na
Moravu, byli sice vesměs Slované, ale všickni ',nenazývali se ten—

kráte ještě Čechové, nýbrž jen jeden kmen z nich tak sloul. Byli
totiž na několik kmenů rozděleni, které nejen co do četnosti a moci,
ale i co do původu, mravu a nářečí více méně od sebe se lišily.
Teprv během času stalo se, že jména těchto jednotlivých kmenů
Slovanských zmizela, že vlast naše celá nazvána byla zemí Českou,
a že obyvatelé její vůbec Čechové se jmenovali.
„Paměti zachované, praví V. V. Tomek 1), až do času Kosmy
postačují, že si můžeme ještě nyní nakresliti dosti určitě rozdělení
asi třetiny Čech, totiž třetiny severozápadní, dle předvěkého onoho
rozvětvení národu na kmeny . . . Vlastní Čechové, stojící hned
prvotně pod bezpostředným panstvím knížat zemských, zaujímali
sídly svými krajiny nejblíž Prahy nad dolejším tokem Vltavy, Mže
a Sázavy, dotýkali se na východní hranici své Labe i nad ústím
i pod ústím Vltavy, na půlnoci také dolejšího toku Ohře. Krajina
jejich od Prahy mnohem dále k západu nežli k východu rozšířená,
dělila se na devět žup, jejichž nejstaršími sídelními hrady byly
Vyšehrad, Praha (a ještě prvé Děvín ?) Kazín, Tetín, Krakov, Li
bošin, Budeč (později Levý řh'adec), místa s drahnou čast již za
času Kosmy opuštěná, a některá. dvě jiná hradiště, jichž ani jména
se nam nezachovala.“
*) Časopis Mne. kral. Česk. isso. str. 276; 1953 str 492.
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Severozápadně od těchto starých žup Přemyslovců bydlili Lu
čané. Krajina jejich dělila se dle popisu letopisce Kosmy ale již
ve l2tém století na pět žup dle poloh místních. Hlavní sídlo
Lučanů byla krajina nynějšího Žatecká , která tenkráte Lúka
sloula. Letopisec Kosma praví o té krajině, že jest „překrásná na
pohled a přeužitečná, slynoucí velikou úrodou na oseních a hoj
ností luk, z čehož vzala ta župa i jméno své. A poněvadž tato
krajina od počátku, dávno než vystaven hrad Žatec, byla obydlena.
- od lidí, dobře jsou obyvatelé její od krajiny nazváni Lučané“ 1).
V krajině Luckě vládl za času knížete Neklana, vojvoda Vlasti
slav, o němž Kosma praví, že byl muž válečný o. ve válečných
zbraních statečný i v radách nad míru lstivý, který proti Čechům
častěji vojnu zvihna, jejich země vražděním, pálením a loupením
ukrutně hubil.
Od Lučanů východně přebýval kmen Lěmuzů v krajině, která
později nazývala se Bilinskou. Tentýž kmen Lémuzů bydlel bez
pochyby také v krajině později Litoměřickou a Děckon zvané, na
levém a pravém břehu řeky Labe. Z těchto Lémuzů, čili z kra
jiny Bilinské, pocházel Přemysl. manžel Libušín, který sňatkem
s ní došel knížecího stolce Českého. Ale kmenová samostatnost
Lémuzů timto sňatkem nepřestala. Ještě letopisci Kosmovi na po
čátku l2tého století byla povědoma, nebot vypravuje o Lemuzích
(čili obyvatelích krajiny Bilinské a Litoměřické), kterak ve válce
mezi svrchu řečeným knížetem Pražským Neklanem a vojvodou
Luckým Vlastislavem stáli na straně Čechů. „Že se Přemysl Stá
dický, manžel Libušín, nazývá oráčem, může se slušně považovati
za pouhé báječně přiodění pověsti, které se jak známo opětnje
i v pověsti o Polském Piastu. S dějepisnými poměry lépe se
srovnává, představovati jej sobě za potomka vojvodského rodu
Lémuzů“ 9).
Východně od žup Přemyslovců a od krajiny Lémuzů sídlili
Pšované, tak že krajina jejich sahala od Labe proti nynějšímu
Brandýsu nad Labem a Mělníku až k půlnoční hranici zemské.
Pšovaně zaujímali tedy i napotomní Boleslavsko, kdež v první
polovici století desátého Boleslav Krutý údělným knížetem se stal,
a hrad Boleslav t. j. Starou Boleslav zbudovati rozkázal. V kra
jině dnešního Mělníka bývalo hlavní sídlo vojvod Pšovských, a sice
hrad Pšovany čili Pšov zvaný. Z rodu vojvod Pšovských pochá
zela sv. Ludmila, manželka Pražského knížete Bořivoje a babička.
') Kosmův letopis, knihy I. Prameny D. H. str. 18 a 19.
=) v. v. Tomek. Časop. mus. král. č. 1860 str. 273.
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sv. Václava. Dalimil zaznamenal ve své rýmované kronice České
nášledující zprávu o sv. Ludmile, řka:
„Ta jest byla žena Bořivojova
a hraběnka ze Pšova.
J emuž tehdy Pšov diechu, (říkali)
témuž potom Mělník vzděchu;
neb před Mělník hrad bieše (byl)
ten sobě Pšov jmě (jméno) jmějieše; (měl)
a pod městem potóěek teče,
ten sobě Pšova řěěe.“ 1)

Východně od Pšovanů, při půlnoční hranici zemské v kraji
nách nynějších měst Mnichova Hradiště a Turnova přebývali
Charvati, rozdělení na dvě větve. První větev Charvatů hraničila
na západě a jihu s Pšovany a krajina jejich ležela jednou částí
na pravé, a druhou částí na levé straně řeky-Jizery “).
Druhá větev Charvatův zaujímala krajinu nad hořejším to
kem řeky Jizery, která od pramenů svých činila dílem i hranici
zemskou proti Slezsku. Severní část této krajiny byla však pro
šířku tehdejšího pozemního hvozdu čili lesa ještě málo obydlena.
Které bylo hlavní sídlo této větve Charvatů, není známo; možná
že to bylo nynější město Turnov. O těchto Charvatech má se ne.
pochybné rozuměti, co vypravuje tak zvaná Petrohradská legenda,
že totiž matka sv. Václava, Drahomíra, po jeho zavraždění, bojíc
se i o svůj vlastní život do Charvat utekla. Bylat to jen sousední
župa vedle Starého Boleslavska, ve kterém se vražda sv. Václava
stala, požívající snad tehdáž ještě o něco větší samostatnosti než
země Pšovanů, kde Boleslav Krutý panoval.
O ostatních částech země nezachovaly se nám paměti o ně
kdejším dotčeném rozdělení kmenovém. Jen národopisné jméno
Doudlebů v nejjižnějších končinách nynějšího kraje Budějovického
svědčí o něm dosti jasně.
Ve východní polovici Čech zdvihalo se nejspíše od druhé po
lovice století devátého panství mocných vojvod Libických čili Zli
ckých, kteří své hlavní sídlo na hradě Libicích (nedaleko od ny
nějších Poděbrad) mívali, a různé kmeny v východní části země
České bydlící pod své panství přivedli 3).
=) Viz vydaní Jos. Jil-očka vPramenech dějin Českých D. m. str.52.XXV.
') V. V. Tomek ČasOpis mus. kr. Česk. 1859. str. 192 a 193.
') V. V. Tomek Časopis mus. kr. Č. r. 1930 st. 277.
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Předkové naši, přišedše do této vlasti naší zaujali v ní nové
sídla dle těchto jednotlivých kmenů svých, tak že se vždy celý
jednotlivý kmen v jisté krajině pohromadě usadil. Dle toho, jak
kmen byl lidnatý, založili pak v krajině své jeden neb také více
hradů. Hrady takové sloužily jim za společné střediště náboženské
i národní, jakož i ke vzájemné obraně a ke schůzkám pospolitým
vůbec. Kolem hradu rozsadili se jednotliví rodové, z kterých se
kmen skládal, po osadách, kteréž dědiny nazývali, jakož až po
dnes vesnice na Moravě vůbec dědiny slují. Všechny tyto dědiny
\“ území jistém rozložené, v nichž se jeden kmen usadil, jakož
i hrad, který sobě za střediště své zbudovali, nazýván byl župo u
Odtud také pošle, že země Česká v dobách nejstarších, pokud víme,
.na rozličné župy byla rozdělena.
Hrad nazván byl pravidelně tímjménem, kterýmž sloul kmen,
lm př. Dúdleby, Netolici, Děčany. Jeden kmen míval obyčejně
také jen jeden hrad; byl-li však lidnatý a mocný, měl hradů více;
ty pak již neslouly po kmenu, ale buď po zakladateli nebo podle
polohy. Tak ku př. bývalý hrad Krakov v končině lesů thečensko—
Křivoklátských, nabyl svého jména od knížete Kroka, a hrady Ka
zin, Tetín, Ljubošin mají svá jména od tří dcer Krokových, kteréž
Kazie, Teta a Ljubuša slouly. Dle toho zvyku tedy a obyčeje na
zván byl i nový hrad, jejž Boleslav Krutý v údělu svém zbudo—
val, Boleslaví. Naproti tomu jméno Praha odvozeno jest od po—
lohy místní; značí totiž místo lesní, ohněm vypálené, vypražené,

jako podobně slovo prah-lina

znamená vyprahlé pole. Prahou

totiž sloul původně hrad, na hřbetě vrchu proti Petřínu stojícímu
u prostřed lesa, na místě vyprahlém zbudovaný.
Svědectví starobylých spisovatelů, až do šestého století po
narození Krista Pána sahající, poučuje nás, že nejen naši před—
kové ale staří Slované vůbec hrady své nejraději v lesích a při
vodách stavěli, a sice za ten příčinou, poněvadž les stěžoval
nepříteli přístup ku hradu, a staří Slované uměli výborně v lesích
bojovati. Volili také k témuž účelu nejraději místa od samé pří
rody již upevněná. Místa taková byly předně tak zvané ostrohy
t. j. končetina některého pohořív ostrou hranu vybíhajícího, která
příkré, srázné a dílem také stromovím porostlé stráně měla 1). Při
“takových ostrohách překopali tedy hřbet pohoří jedním aneb dvěma
za sebou jdoucími příkopy, u každého příkopu nasypali hrázi ze
země, na hrázi té zbudovali podstavku zděnou, a na podstávce
postavili pak ještě stěnu ze dřeva, a také sem a tam věže. Leckdes
') Herm. Jireček Slov. Právo l. str. 94.
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byly i hráze stromovím posázeny. Přes příkopy položili mosty
dřevěné, po kterých ke bráně do hradu se chodilo. Místo mostu
užívali také někdy spouštěcí hřeben. Takový ostrožný hrad byla
ku př. původně Praha. Starý náš letopisec Kosma, čině zmínku
o tak zvaném proroctví kněžny Libušy p0psal starobylý hrad
Pražský takto: Jest v lese místo, jež Vltava řeka obíhá a z půl—
noční strany je ohražuje potůček Brusnice velmi hlubokým údolím,
na polední pak straně převyšuje okolí hora velmi skalnatá. Hora
toho místa skrčuje se na spůsob delfína, mořského vepře, směřujíc
k řece Vltavě ').
Na základě rozličných starých zpráv popsal V. V. Tomek
nejstarší hrad Pražský takto: „Hrad Pražský stoje na podlouhlém
nepříliš vysokém vrchu, zaujímal, jak se zdá, hned od počátku
skoro celé to samé_ prostranství jako nyní. Na západní straně,
kdež není žádné přirozené ohrady, byla zámecká hora přervána
dělaným příkopem, 40 loket širokým a 50 hlubokým, přes nějž
z nynějšího Hradčanského náměstí vedl do hradu most, asi tn,
kde nyní jest hlavní vchod do zámku. Východní, úzký a podlouhle
dolů se klonící konec zámecké hory, po kterém vedou nyní tak
zvané zadní čili staré schody nahoru do zámku, nazýval se zasta
ralým Českým jménem Opyš čili Opuš, to jest tolik co ocas hradu
(u Kosmy do latiny přeloženo: cauda urbis). Do hradu vedly dvě
brány, jedna větší 8 přední strany, do kteréž se vcházelo přes
onen most, druhá zadní čili menší branka „malé vrátce“ (u Dali
mila a Pulkavy), ku které se po příkré cestě přicházelo nejspíš
jen pěšky nahoru po Opyši. Za časů Libuše byly hradby Pražské
bezpochyby dosti skrovné a snad dřevěné, jak při rozličných
jiných hradech“ ').
K založení hradu vyvolili sobě předkové naši leckdys také
vrchy povysedlé na stoku dvou řek, takový hrad stával v Hradci
Králové, v Litoměřicích a j. Byla-li krajina, ve kteréž nový hrad
založiti chtěli, rovná, bez vrchů, vyhledali si za tou příčinou mo
čály aneb ostrovy, kdež s velikým uměním podobné hrady vystavěli.
Moravský hrad Podivín stál ku příkladu na ostrově a hrad Staro
boleslavský, stál původně v krajině lesnaté, močálové a na břehu
řeky Labe.
.
Stavění hradů, čili tak řečené hradozdění, bylo u nás v Če
chách od prastarodávna obecnou robotou župní a zemskou, ku
kteréž všecko obyvatelstvo bez rozdílu bylo zavázáno a povinno.
') Prameny D. 11. str. 15.
") Dějepis m. Prahy, (1. 1. str. 11.
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Lid náš Český a Slovanský vůbec měl také od jakživa velkou
zručnost ve zdění a v roubení staveb a v pracech opevňovacích').
Naši vojáci českoslovanští jsou až podnes ve sborech vojenských
eo stavitelé a opevňovatelé ěetně zastoupení a na slovo brani,
jakož i českoslovanští zedníci vůbec v cizích zemích zručností
svou při stavbách uměleckých, zvláště pak při stavbách rozličných
klenutí velice nad jiné vynikají.
Svrchu jsme již podotkli, kterak předkové naši, přistěhovavše
se do této nynější vlasti naší rozděleni byli na rozličné kmeny.
K snadnějšímu porozumění leckterých udajů, jež vypravovati bu
bome, třeba ještě několik poznámek tuto učiniti o vzájemných po—
měrech těchto Slovanských kmenů. Nuže tedy, v čele jednotlivých
kmenů stál vždy dědičný vojvoda. který celou krajinu od kmenu
svého zaujatou řídil a spravoval. Byla-li však krajina ta rozsáhlejší,
rozdělena byla na více menších okresů, kteréž se župou čili krajem
nazývaly. V každé takové župě dosazoval dědičný vojvoda své
úředníky. Moc &.vážnost jednotlivých vojvod nebyla ovšem stejná.
Víme ku př., že vojvoda Slavník, otec sv. Vojtěcha, jenž v druhé
polovici desátého století okolo r. 981 zemřel, hlavní sídlo své na
hradě Libici nedaleko nynějších Poděbrad maje, asi nad třetinou
celé nynější země České a tudýž nad více kmeny vládnul. Podobně
mocný vojvoda jmenem Vratislav, sídlel za času knížete Neklana
v severozápadních Čechách, jenž tenkráte Lúka (nynější Žatecko)
sluly. Panství jeho vztahovalo se též na více žup nad prameny
řeky Mže k západní hranici země České ležících.
Mezi rozličnými kmeny v Čechách tenkráte bydlivšími byl
však nejpřednější kmen Čechů, vlastně tak řešených, jenž ve středu.
země přebýval. Vojvodové kmene Českého vynikali nad ostatními
vojvody hlavně tím, že jim vojvodové ostatních kmenů v Čechách
bydlících byli podřízeni. Avšak svazek tento mezi knížaty zem
skými z rodu Přemyslova a vojvodami ostatních kmenů v Čechách
bydlících byl za dlouhý čas dosti volný a nejistý. Jednotliví voj—
vodové vytrhovali se často z poslušenství knížat zemských. Takový
boj. a sice tuhý povstal, dle zprávy let0piscem Kosmou nám za
chované, mezí knížetem Českým Neklanem a vojvodou Luckým Vla
stislavem, který vítězstvím Čechů nad Lučany, a opanováním kra
jiny Lucké ukončen byl ').
V životOpisech sv. Václava dočítáme se o podobném l;nji
mezi ním jakožto knížetem Českým a mezi Radislavem, vojvodou
') Herm. Jireček Slov. Pr. D. 1. str. 95.
') Viz o tom Kosmův Let0pis Prameny, D. H. str. 18—26.
hnul-y

Btambolealavské.
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Zlickým, o čemž později ještě více budeme vypravovati. Podobné
boje mezi knížaty zemskými a ostatními vojvodamí vedly se v Čechách
od dob nejstarších až do konce věku desátého, totiž do smrti kní
žete Boleslava II., jenž r. 999 zemřel. V bojích těch tužili kní—
žata z rodu Přemyslova moc svou odstraňováním jednotlivých dě
dičných vojvoda uvoděním krajin jejich pod svou moc bezpro—
střední. Zvláště pokročilo se v tom daleko za panování knížete
Boleslava I.; syn pak jeho Boleslav II. dokonal dilo počaté od
předků svých vyvrácením moci vojvod Zlických, synů totiž Slavní
kových. Odtud pozbylo rozdělení země a krajiny jednotlivých kmenů
své důležitosti, ano upadlo konečně zcela v zapomenutí. Celá země
dělila se toliko na župy, nad kterými kníže z rodu Přemyslova
dosazoval své úředníky, a knížecí moc utvrdila se tím nad ná
rodem vůbec tak, že po dlouhý čas byla téměř neobmezena. 1)
Na základě těchto vědomostí můžeme nyní snadněji vyložiti,
jaký hrad to byl, jejž Boleslav Krutý poddaným svým stavěti kázal
a jejž napotom po sobě Boleslaví nazval.
Dle diouhého a pracného bádání, jež za novějších dob dva
naši učenci v nejstarším dějepisu Českém, totiž v. v. Tomek a Her
menegild Jireěek podnikli, má se nyní za to, že mezi župami, na
něž země Česká již za dob sv. Václava byla rozdělena, nacházela.
se také župa Boleslavská (t.j. Staroboleslavské) nazvána tak dle hradu
svého župního, jenž Boleslav (t. j. Starý Boleslav) sloul aod Boleslava I.
čili Krutého byl zbudován 2). Později povstala také župa Mladobo
leslavská. Od této asi doby nazývána byla župa Staroboleslavská
župou Kameneckou, a sice od jistého hradu Kamenec zvaného,
o jehožto poloze až podnes pražádných vědomostí nemáme, ačkoli
ze starých listin _s jistotou víme, že někde v tamní krajině tentýž
hrad stával. V. V. Tomek podal o bývalé župě Staroboleslavské
následující zprávu: „Župa Kamenecká sloula za staršího času Bo
leslavskou od Staré Boleslavi, vystavěné tudíž od knížete Bole
slava I.. když tu za mladých let, to jest za panování staršího
bratra svého, sv. Václava, vládl oudělem; že byla Boleslav sídlem
župy, ve které stála, vychází nejlépe na jevo ze zakládací listiny
kapituly Staroboleslavské (od r. 1052), dle které zakladatel její,
kníže Břetislav I. daroval kostelu Boleslavskému desátek ze všech
knížecích statků náležících ke hradům Žatci a obojí Boleslavi, to
jest Staré i Mladé, jakož i desátek z daně řečené mír, vybírané
') Tomek, Dějep. m. Prahy. Opravy a doplňky str. 10.
') Viz. Dr. Herm. Jíreček Památky arch. 11.II. str. 267 & Slov. Právo II. str.
8. — V. V. Tomek Časop. Č. Mus. 1859 str. 190.
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v týchž hradech, to jest ovšem ze žup k nim náležících. Jest pak
dosti možné, že župa tato Boleslavská, potom Kamenecka, teprv

právě od vystavení Staré Boleslavi vzala svůj za

čátek.“

Dějepisnými zprávami na jisto jest postaveno, že kníže
Vratislav I. ustanoviv nejstaršího syna svého sv. Václava před
smrtí svou za hlavního knížete v Čechách, mladšímu synu
svému, Boleslavovi Krutému za úděl odkázal krajinu Zálabskou na
břehu Jizery. Po nastoupení sv. Václava na stolec knížecí na
stoupil i Boleslav Krutý vládu dědičného údělu svého, a počal
v něm nedlouho na. to nový hrad dle způsobu Římského stavěti.
Že nový tento dle způsobu Římského zbudovaný hrad napotom
skutečným župním hradem byl, o tom nemůže býti pražádné po
» chybnosti, poněvadž ze svrchu dotčené listiny Břetislava I. najisto
jest postaveno, že v jedenáctém věku župa Staroboleslavská stá
vala. Župy staročeské mívaly však obyčejně stejné jméno s hradem
župním, jakož jsme již svrchu podotkli. Poněvadž tedy župa Sta
roboleslavská od hradu Boleslavem Krutým zbudovaného své jméno
měla, vysvítá z toho dosti patrně, že Boleslav Krutý ze svého dě
dičného údělu v krajině Zálabské teprv novou župu utvořil, které
dříve, před jeho vládou ještě nebývale.
A ku které župě čili ku kterému panství náležely tyto kra
jiny Zálabské, než Boleslav Krutý z nich zvláštní župu utvořil?
Z bedlivého porovnání všech známých starobylých místopisních
a kmenopisních zpráv domyslil se toho V. V. Tomek, že v druhé
polovici devátého století vojvoda čili župan Pšovský nepanoval
pouze v bývalé staré župě Pšovské, t. j. v nynějším Mělnicku, ale
že ku panství jeho náležel i celý nápotomní ouděl knížete Bole
slava Krutého, který rozložen jsa po pravém břehu řeky Jizery
až ku hranicím Českým zasahoval, a jehožto severní část, počína
jíc od; vrchu Bezdčze až ku samé půlnoční hranici české hustým
lesem tenkráte ještě pokryta byla. Nejen obyvatelé župy Mělnické
(tenkráte ještě Pšovské) slouli tedy Pšované, ale i obyvatelé ce
lého napotomního údělu Boleslava Krutého nazýváni byliPšovany,
poněvadž ku panství vojvody Pšovského náleželi. Nad všemi tě
mito Pšovany panoval v druhé polovici věku devátého, dle zprávy
letopisce Kosmy, vojvoda čili župan Slavibor, vlastní otec naší sv.
mučenice Ludmily, manželky knížete Bořivoje, a babičky sv. Vá
clava a Boleslava Krutého. Svrchu uvedená zpráva z Dalimilovy
rým0vané kroniky České a také legenda Křištanová tomu nasvěd
čují, vypravujíc, že sv. Ludmila byla dcera župana z krajiny Slo
naské, ježto se za starodávna nazývala Pšovská, ale od novějších
2?
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nazývá. se dle hradu nově vystaveného Mělníka. Za panovníní sv.
Václava musilo však starých župana čili vojvod Pšovských již ne
bývati, poněvadž by sic bratr jeho Boleslav Krutý krajinu na
pravém břehu Jizery ležící byl nemohl za ouděl dostati. Za touto
příčinou domýšlí se tedy V. V. Tomek, že župan Slavibor, otec
sv. Ludmily byl bezpochyby posledním županem z toho rodu, tak
že se rukou dcery jeho Ludmily České kníže Bořivoj stal po něm
dědicem, a že tudy celé Pšovsko se stalo novou částkou bezpo—
středného panství knížat Českých. Kníže Vratislav I. vykázal pak
zase celé Pšovsko mladšímu synu svému Boleslavu Krutému za
ouděl dědičný.
A co pohnulo Boleslava Krutého k tomu, že z jedné části
údělu svého novou župu utvořil a v ní nový pevný hrad založil,
dle něhož pak tato nová župa Boleslavskou nazvána byla? Na vý
chodní a k jižní straně údělu svého měl Boleslav Krutý za sou
sedy velice mocné župany čili vojvody Zlické, syny Slavníkovy, kteří
více než třetině země České panovali, a své hlavní sídlo na hradě
Libici, u nynějších Poděbrad měli. Podotkli jsme již svrchu, kterak
právě jeden ze synů Slavníkových, vojvoda totiž Zlický sv. Václava
se stolce knížecího svrhnouti a jeho panství sobě osvojiti usiloval
a podobá se tomu, že tato Zpoura vojvody Zlického nedlouho po
nastolení sv. Václava na stolec knížecí se přihodila. Dle toho
všeho záleželo tedy Boleslavovi Krutému ne málo na tom, aby
v údělu svém na blízce hranic panství Slavníkovců měl pevný hrad
župní, aby v čas potřeby úděl svůj proti všem útokům hájiti mohl.
K tomuto účelu hodila se však výborně přirozená poloha a okolí
Staroboleslavské. V okolí tamním bylo tonkráte ještě mnoho pra
lesů, a. v lesích uměli staří předkové naši výborně bojovati. Řeka
Jizera, jenž nyní zrovna naproti starobylému městysi Toušeni do
Labe padá, měla tenkráte své ústí do Labe u Houštky. neboť
i Labe mělo své řečiště o něco severněji nežli nyní '). A poněvadž
obč dotčené řeky jen mělké ale široké řečiště měly, bylo v tamním
okolí více močálů a tůní, které přístup k hradu nesnadným činily.
V krajině této tedy, nedaleko hranic panství Slavníkovcův
kázal sobě Boleslav Krutý nový pevný hrad, a sice dle Způsob“
v Čechách dosud neobvyklého zbudovati. Podotkli jsme již svrchu.
že staří Čechové své hrady župní nest avívali z kamene, nýbrž že
hradby sestávaly z hlubokých a širokých příkopů a hrází ze země
nasypaných, na kterých pak zděnou podstavku, a na podstavce
ještě stěnu ze dřeva zhotovili. Jiní, jmenovitě jižní národové sta
') Biblioteka místních dčiop. Sr. IV. str. 57.
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vai hrady a tvrze svě, dle příkladů starých Řhuanů, zcela jiným
způsobem. Hradby záležely z vysokých a širokých zdí kamených,
z kterých ještě vyšší okrouhlé věže na příhodných' místech vyni—
kaly, jakož to až posud vidíme při starých v pozdějším středo
věku zbudovaných hradech a tvrzích, z nichž se mnohonacte zří
cenin v Čechách zachovalo. Poněvadž tedy tento způsob staveb
hradcbních, dle způsobu starých Římanů zbudovaných. tenkréte
v Čechách byl neznámý, za tou příčinou nechtěli vladykové Pšovští
Boleslavu Krutému býti po vůli, když jim nařizoval, aby mu nový
hrad, dle způsobu Římského zbudovali. Mimo to bylo stavění hradů
župních, jakož jsme již svrchu vypravovali, od prastarých časů
obecnou robotou župní, ku kteréž nejen lid sprostý. ale i sami
vladykové čili šlechticové byli zavázáni. Vladykové Pšovští a lid
s nimi zdráhali se tedy i proto nový hrad župní dle způsobu Římského
stavěti, poněvadž tento druh práce zednické zcela nové robota
byla, ku kteréž dle starých zákonů a obyčejů nikdy nebývali za
vázáni. Proto také praví let0pisec Kosma, že vladykové ve jménu
svém a ve jménu lidu dali následující odpověd Boleslavu Krutému.

když jim stavbu novéhohradu nařizoval: „My ani neumíme, ani
nechceme
učiniti co nařizuješ; neb také otcové naši nic tako
vého prvé nedělali“ Dle domnění Tomkova byli snad vladykové
Pšovští k odporu svému i tou okolností podněcováni, poněvadž
Boleslav Krutý z bývalého panství Pšovského, čili z bývalé župy
Pšovské dvě župy utvořil, a tak obecné roboty rozmnožil. Někteří
spisovatelé vypravují také, že Boleslav Krutý a jedna část te
hdejších šlechticů vůbec všelijakých nových robot zavádějíce, nových
břemen na lid obecný uvalovali, z čehož se pak tuhé poddanství
vyvinulo.
Ku zdvěrce klademe tuto ještě popis hranic celé bývalé župy
Staroboleslavské, sestavený od V. V. Tomka v Časopisu Musea
král. Českého 1):
„Župa Kamenecká čili Staroboleslavská vztahovala se od Labe
u Staré Boleslavi proti Brandýsu až nahoru ku pomeznímu pohoří,
dělícímu vody Ploučnice se svými přítoky od poříčí Nisy. Hořejší
krajiny její zvlažovala Ploučnice se svými přítoky, dolejší Jizera
vpadající do Labe nad Brandýsem. Rozhraní mezi těmito vodami
i také Pšovkou tekoucí do Mělnicka činila hora Bezděz, okolo
které prostředek této župy byl až do XIII. století pokryt širým pra—
lesem. Do severních stran zasahoval, jak řečeno, pomezní hvozd,
.a i v jižních částech nescházelo krajin lesnatých, na obou stranách
') R. 1869 str. 189—190.
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Jizery. Kamenecko hraničilo na západě s Mělnickem a Děckem,
majic za pomezní osady od jihu k severu: Mečižiř,Slivno hořejní
i dolení, snad také Vrutice, dále Kadlín, Mšeno, Bořejov, Zbiny;
Doksy, Brennou, Zákupy, Brniště. Nejsevernější náležela k němu
nepochybně krajina hradu Falkenberka, za kterým začínala se při—
rozená hranice se župOu Záhoštskou, jdoucí po hřebenu hor za
Rinolticí, Vratislavicí a Křižany až na vrchol Ještědu, který dělil
od sebe Milčany, Charváty a Pšovany. Na východě sousedili
s Kameneckem Charváti, potom Boleslavsko a Libicko. K té straně
byly obráceny co osady pomezní, jdoucí od severu k jihu: Osečná,
Krupá, Čistá, Vinec, Zámostí, Brodec, Draždice, Benátky nové
i staré. Na jihu činilo hranici Labe, jen asi pět čtvrtí míle od
rozhraní Kouřimska a Libicka až pod Brandýs“
Přehled celé této župy a hranic jejich viděti jest také na
výborné mapě, již r. 1847 navrhl Fr. Palacký & r. 1874 d0plnil
Jos. Kalousek. Mapa ta vydána jest nákladem Kr. Č. Učené Spo—
lečnosti a nachází se také v Památkách archeologických (dílu X.
roč. III.) jakožto příloha. K této mapě vydal Dr. Jos. Kalousek
zvláštní výklad, v dotčeném dílu Památek arch. str. 410—424.

Knihy třetí.
Vnitřní zřízení hradů župních vůbec. —- Úředníci zeměpanští
v hradech župních ustanoveni. — Budovy v hradech župních. -—
Podhradí a jeho obyvatelé. —-lílistní poměry hradu Staroboleslav
ského. ——
Pozdější obnovení hradeb těchto.

Stará Boleslav byla tedy již v desátém století župním hradem.
O starých hradech župních vůbec, zvláště pak o těch, které bez
postředně náležely knížatům z rodu Přemyslova, zachovaly se nám
po různu ve starých listinách aletopisech rozličné zajímavé zprávy,
z nichž způsoby a poměry tehdejšího života a obyčejů panujících
aspoň poněkud poznati můžeme. Aby sobě tedy laskavý čtenář
snadněji představiti mohl, jak asi Stará Boleslav v druhé polovici
věku desátého a v první polovici věku jedenáctého vyhlížela',
a jaký život veřejný tam panoval, popíšeme nyní krátce vnitřní
zřízení a poměry takového hradu župního na základě zpráv od
svrchu uvedených našich učenců na více místech sestavených.
Každý hrad župní sloužil v čas války obyvatelům župním
k ochraně a také za útočiště čili skladiště, v němž svůj movitý
majetek před nepřítelem ukládali. Na hradech shromažďovala se
také vojenská čeleď župní, a lid válečný býval rozeznáván a na
zýván podle jednotlivých žup, z nichž pocházel. Opanoval-li ne
přítel hrad župní, měl tím samým již celou župu ve své moci.
Župní hrad byl vždy sídlem úředníků župních, které kníže
sám jmenoval a dosazoval. Hrady byly také střediskem hospodářství
knížecího. Ku každému hradu patřily totiž zeměpanská pole a ze
měpanské lesy, které jistí úředníci župní spravovali, a výtěžek
z nich do komory knížecí odváděli.
Úředníci župní čili zeměpanští na hradě ubytovaní byli tito:
Předně župan, jenž osobu knížete panujícího v celé župě zastu
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poval a všech ostatních úředníků župních představeným byl. Župan
spravoval také všechny záležitosti vojenské v celé župě, a v čas
války byl hlavním velitelem veškerého branného lidu župního.
Jemu náležela též správa záležitostí politických v župě, župan byl
předním ochrancem veřejného pokoje a míru, a zasedal na soudu
župním, který se na hradě držíval. Župany volil a ustanovoval pa
nující kníže z předních rodin panských, v župě usedlých. Ve
spisech latinských nazývá se župan comes, praefectus, suppanus,
castellanus, rector provinciae.
Druhý zeměpanský úředník, jenž své sídlo na hradě župním
míval, sloul sudí čili cudař. V každé župě byl soud župní; avšak
soudcové na těchto župních soudech nebyli úředníci župní, nýbrž
pánové a vladykové v župě usedli. Úředníci župní měli toliko po
vinnost činiti náležité přípravy k zavedení pře, a pozor na to usta
vičně dávati, ' aby se při vedení pře všecko dělo dle panujícího
práva, dle starých zvyků a obyčejů. Mimo to měli ještě povinnost
0 to se star-ati, aby nálezům soudním zjednán byl průchod u stran
jednotlivých. V každé župě byl dvojí soud, panský totiž a vladyěí.
Na panském soudu zasedali jakožto soudcové páni čili vyšší šlechta
v župě usedlé, a předsedou jejich na soudě byl sudí župní ěili
cudař, u přítomnosti župana. Na vlédyěím soudě byli za soudce
ustanoveni vladykové t. j. nižší šlechticové v župě té přebývající.
Předsedou jejich byl jiný úředník župní, jenž se vladař nazýval.
Ostatní úředníci župní byli též jistou měrou při soudech zaměst
náni. Sudí čili cudař nazývá se ve spisech latinských jednoduše
judex, neb judex provincialis, a také cudarius.
Třetí úředník župní byl komorník.
Jeho hlavní povinnost
b_vlavykonávati nálezy soudu župního, sbírati a spravovati dů
chody knížecí, ježto ze soudu plynuly. Latinsky sloul camerarius.
Čtvrtý úředník župní byl vlad ař, který pod sebou měl správu
všech zeměpanskýcb statků v župě ležících, mimo lesy. Sbíral
také dávky peněžité a přírodní, a všechny tyto důchody odváděl
do komory knížecí. Měl pod správou svou také zásoby hradské.
Vladař nazývá se latině villicus čili procurator.
Pátý úředník župní byl lovčí, jenž honbu a lesy země
panské v župě ležící spravoval, a důchody z nich pro knížecí ko
moru sbíral. Latině sloul venator, magister venatorum, forestarius.
Na každém župnímhradě sídlel také duchovní,jenž arcipřišt
čili arcij áhe n (archipresbyter vel archidiaconus) nazýván byl,
a také jeden neb více jemu podřízených duchovních. Země Česká
byla totiž v nejstarší době na děkanství rozdělena, a děkanství
bylo právě tolik co žup. Župy a děkanství měly také jednostejná
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jména ku př. děkanství Rípské, Podbrdské atd. Představení těchto
jednotlivých okresů, nazývali se v době nejstarší arcipřišti neb
arcijáhnové. V pozdější době slouli titéž představení děkanové,
.a pak se nazýval arciprištem jenom ten duchovní, který byl do—
zorcem nad více děkanstvími. Duchovní osoby na hradech přebý
vající zastávaly také obyčejně úřad písaře župního, jenž latině sloul
notarius, a nejen potřebné rejstříky ale ijiné písemnosti zhotovoval.
Na každém župním hradě byla také vždy, i za času míru,
vojenská posádka, jejíž hlavním velitelem sám župan byl. Posádka
tato sestávala vedle sprostých vojínů ze synů šlechtických, kteří
do služby vojenské na hradech župních proto vstupovali, aby
sobě cestu ponenáhlu klestili k dosažení jiných úřadů zeměpanských.,
Mimo svrchu uvedené vyší úředm'ky byl pak ještě v každém
župním hradě hojný počet menších úředm'ků čili úřednických sluhů.
Župan totiž, sudí, komorník, vladař a lovčí měli rozličné pod pří—
sahu vzaté sluhy, kteří jim při vykonávání povinností úředních
napomáhali. Tací sluhové byli: Biřicové (praecones), jenž obecná

nařízení prohlašovali a tělesné tresty, na soudu vinníkům uložené,
vykonávali. Dále soudní sluhové (nuncii, servi), kteří při soudních
půhonech, obsílkách, odhadech nápomocni byli. Komorník župní
měl pod sebou výběrčí daní, vladař opět rozličnou čeládku na
statcích hospodářských, lovčí měl k ruce své nejen více hajných,
čili lesních, ale také lovců a tak zvané psáře čili holoty, kteří se
o lovecké psy starali.
Na každém župním hradě byl také ještě zvláštní sklepník
(cellarius), jenž sklady vína, -piva a medu, z něhož se tak zvaná.
medovina dělávala, na starosti měl. Dále tam byl také šatník (tra
pezita), jenž sklady suken, plátna a jiných rozličných láte'k, jakož
i oděvy z nich zhotovené obstarával. Byla tam vždy i ženská
ustanovena, již bábou (avia, vetula) nazývali, a ta měla pod Správou
svou zásoby ubrusů, košil a jiného prádla.
Úředníkům župním byli pak ještě přikázání všickni řemesl
níci služební (ministeriales), kteří pro zásoby hradské pracovali.
Tito řemeslníci, jakož i velká část svrchu řečených sluhů nepře
bývali však v hradu samém, nýbrž v tak zvaném podhradí, o němž
tuto hned zprávu klademe.
Prostor hradů župních nebýval právě veliký, jakož to z ně—
kterých starých hradišt podnes stávajících, ku př. 2 Vyšehradského
a Pražského na jevě jest. V hradě samém byly budovy veřejné.
v nichž přední úředníci župní a posádka hradská bytovali. Dále
tam bylo rozličných skladišt pro zásoby a potřeby hradské. V pro
storu hradském býval také vždy chrám Páně, a pak ještě dvůr
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knížecí (curia, palatium), v němž kníže panující za času své- ná
vštěvy přebýval, a také leckdys slavné hody dával.
Při takové obmezenosti prostoru brodského nemohli ovšem
ostatní nižší úředníci župní, jakož i sluhové v hradu samém své
obydlí míti. Za touto příčinou a potřebou vzniklo při každém
župním hradu tak zvané podhradí, jemuž latině suburbium říkali..
V každém takovém podhradí bývaly mimo byty pro nižší úřed
níky a sluhy župní také rozličné budovy pro knížecí hospodářství.
V podhradí bydleli též řemeslníci, jakož i obchodníci domácí acizí.
Každé podhradí bylo totiž zároveň místem trhovým, a sice nej
přednějším v župě, poněvadž do župního hradu neustále mnoho
lidí z celé župy přicházívalo za příčinou soudních a jiných ještě
záležitostí, které se tam vyřizovaly. V podhradí býval tedy nej
lepší odbyt na rozličné výrobky, pročež se tam nejen řemeslníci
ale i obchodníci rádi zdržovali. V podhradí nacházely se také ve
řejné hospody, a mimo to mívali tam i soukromní majitelové
z panstva a z duchovenstva své domy a dvorce, ačkoli půda, na
níž tyto budovy stály, knížeti náležela.
Z tohoto obecného popisu starobylých hradů župních, jaké
nejen v Čechách ale i na Moravě bývaly, může si čtenář poněkud
aspoň představiti, jak hlučný život asi v druhé polovici století
desátého a také v jedenáctém století ještě v Staroboleslavském
hradě panoval. Na kterých místech všechny svrchu vyčtené budovy,
v každém župním hradu stávající, tenkráte v hradu Staroboleslav
ském stály, tot bohužel pro nedostatek zpráv udati neumíme,
jediné to můžeme dle jistých zjištěných pramenů dějepisných tvr
diti, že tenkráte již stával malý kostelíček sv. Kosmy a Damiana,
(t. j. polovice nynějšího, dolejšího chrámu kollegiátního, jež k vý
chodní straně leží, a v níž se bývalý hrob sv. Václava nalezá)
na tom samém místě, kde až podnes stojí. Za tehdejších dob
stavěly se vůbec malé kostelíky, jakož vůbec známo jest. Lid
službám Božím obcující neměl arcit místa v kostelíku, nýbrž stával
vně kostela, a aby úmysl a modlitbu svou s knězem mši sv.
v kostelíku sloužícím spojiti mohl, ohlašovali klerici neb v nedo
statku jich, jiní k tomu ustanovení mužové čas po čase lidu okolo
kostela stojícímu hlasitě, kterou část mše sv. kněz právě slouží.
Že mezi budovami za nejstarší doby v hradu Staroboleslavském
palác knížecí vynikal, o tom též nelze tuším pochybovati, poněvadž
tam sám Boleslav Krutý jsa ještě oudělným knížetem, s dvorem
svým sídlel, a i v pozdějších časech zdržovávali se tam leckdys
knížata v Čechách panující, jakož se o tom jedna neb druhá zpráva
zachovala. Nelze o tom pochybovati, že starobylý župní hrad
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Staroboleslavský také své zvláštní podhradí měl, jako všechny
ostatní župní hrady v době tehdejší, poněvadž toho celé zařízení
hradů župních a jejich účel nutně dožadovaly. Na které straně
hradu rozloženo bylo toto podhradí, o tom také žádných pamětí
nemáme; jediné z polohy hradu samého a místních jeho poměrů
lze se domnívati, že podhradí to rozprostíralo se asi ku straně
severní a východní, poněvadž na jižní a západní straně hradu
teklo Labe a strany ty povodním vystaveny byly.
0 pozdější postavě a tvamosti hradu Staroboleslavského
zachovaly se nám některé památky. Když totiž starobylé hradby '
během časů sešly, dal císař Karel IV. otec vlasti r. 1351 místo
nich nové hradby vystavěti. Z těchto za Karla lV. vystavěných
hradeb zachovala se posud jen jedna strana v dosti celistvém
stavu, totiž severní. Strana ta počíná od nynějšího kapitulního
děkanství, a vztahujíc se ke dvorci Brandýského nadlesního úřadu
ohražuje děkanskou zahradu, za níž hned počínají rozlehlé kapitulní
louky. Jižní strana hradeb jest pobořena až na malé zbytky,
ježto se táhnou u zahrad dvou nynějších kanovnických residenci.
Východní strana jest domy s obou stran přistavenými zcela zakryta
a zjinačena, při té straně stojí však posud stará, čtverhraná. věž
s branou široce lomeným obloukem rozpnutou. Na západní ' straně
jest nyní stojatá voda, která se tůně, čili Staré Labe zove, a přes
ní vede most dřevěný na silnici do Brandýsa. V tomto Starém
Labi jsou prý též základní a spodní části bývalých hradeb a také
bývalé brány ukryty. Z položení těchto bývalých hradeb patrno,
že Stará Boleslav byla za časů Karla IV. malým, do čtyr uhlů
stavěným městečkem, o dvou proti sobě postavených hranách. Kdo
tehdáž západní, nyní zmizelou branou při nynějším Starém Labi
do města vstoupil, viděl po levé straně kapitulní chrám sv. Václava
s kaplí sv. Klementa proti sobě, ale hned i druhou posud stojící
bránu. Z tehdejších vnitřních staveb snad již jen řečený chrám
a kaple na svém starém místě stojí, vše ostatní zmizelo. Východní,
posud zachovalá brána, kterou silnice k Benátkům vychází, dostala
také moderní roucho. Až do r. 1856 měla zelený nátěr, napotom
obdržela šedivý a bílý, který až podnes má. Kromě formy ztratila
však všecky známky starožitnosti. Téhož r. 1856 obdržela brána
ta na straně venkovské tento nápis:
'
Jsem právě Boleslav:
Mne bolem oslavil,
Když věnec tu dovil
Své slávy Věnceslav ').
') ramínky arch. D. 111. str. 9—10.

Knihy čtvrté.
Význam pověstí a domněnek vůbec. — Pověsti a domněnky o zalo
žení kostela sv. Cyrilla a Hethoděje v Staré Boleslaví, jež zazname
nali Neplach, Pulkava, Hájek z Libočan, Balbín, Tomáš Bobina. —

Pověst, že sms Boleslav své jméno od knížete Vratislava [. obdr
žela. — Domněnky spisovatelův o biskupu, jenž kostel dotčený
posvětil. _- Pobyti sv. Cyrilla a Methoděje v Čecliách vůbec, a zejména
v Staré Bolesth —Kostelík Svatoklementský a studánka Svato
oyrlllska v Staré Boleslavi. -—Domněnka, že Stará Boleslav nei
prvé zámkem ěílí dvorcem knížecím bývala. ——
Domněnka, že
Stará Boleslav Novým hradem ěílí Novým městem sloula..

Mimo svrchu uvedenou zprávu nejstaršího letopisce našeho
Kosmy dočítáme se u pozdějších kronikářů ještě jiných pověsti
a rozličných domněnek o původu a nejstarší době Staré Boleslavi,
kteréž tuto krátce zaznamenáme. Na dorozumčnou budiž však
podotknuto, že tyto pověsti & domněnky zde neuvádíme za tou
příčinou, jako bychom je celé 9. v každém ohledu za pravdivé
a podstatně uznávali, ale spíše proto, poněvadž v nich snad lecjakés
zrnko jest uloženo, které se dalším hloubáním v ostatních pra
menech dějepisných za pravdu objeviti může, jakož se to nejednou
již skutečně stalo. Takové pověsti posloužily již k objasnění
leckterých záhadných událostí dějepisných, & mimo to se v nich
také začaste' zračí rozličný dojem, kterýž na náš lid Českoslovanský
ta neb ona událost způsobila.
'
Dle pověstí a domněnek řečených dal prý již kníže Vratislav ].
na témž místě, kde syn jeho Boleslav Krutý později nový hrad dle
Způsobu Římského vystavěti kázal, vyzdvihnouti chrám Páně na
počest sv. apoštolů Slovanských Cyrilla a Mcthoděje. Mimo to dal
pry' tam tentýž kníže zbudovati jakýsi zámek pro téhož s_vnasvého
Boleslava, napotom Krutěho.

'
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Co se tedy vyzdvižení dotčeného chrámu ty'če, o tom činí
zminku kronikář Neplach, Opat kláštera Benediktinského v Opato
vicích, jenž r. 1312 byl zrozen a r. 1370 neb 1371 zemřel. Praví
totiž: „Po smrti tohoto Spitigneva následoval Vratislav, který měl
za ženu pohanku, Drahomíru. Tento Vratislav zbudoval kostel
sv. Jiří mučeníka (rozuměj v Praze), a v Boleslavi svatým Cyrilla
a Methodčji l).
Kronikář Pulkava, jenž také v XIV. věku za časů císaře
Karla IV. žil a kroniku svou v řeči latinské &. české sepsal,
zaznamenal o původu Staré Boleslavi jen tuto kratičkou zpráva:
„O tom Boleslavovi Ukrutném nic jiného v kronikáchmenalezáme,
jedině že starý Boleslav zdí obehnal“ 2).
Václav Hájek z Libočan vypravuje ve své kronice k r. 915
o původu Staré Boleslavi takto: „Vratislav kníže, skrze nějaká.
Božská vnuknutí, kteráž měl (jakž sám to oznamoval) u vidění
nočním, založiti a postaviti kázal kostel ve jméno dvou svatých
Crhoty &.Strahoty, neb jsú oni mnoho Čechův na víru Kristovu
obrátili. A tu kdež ten kostel postaven, pro svého syna mladšího,
dal tomu místu jméno Boleslav, kteréž až do této chvíle slove
Starý Boleslav. A tu u toho kostela posadil probošta, děkana
a dva kanovníky. První probošt toho kostela slúl Bohuslav, a děka
novi jméno bylo Všemil. A tu se při tom kostele začalo veliké
náboženství, neb on kníže sám bohabojný jsa, všecky lidi ty, jenž
se líbiti chtěli Pánu Bohu, miloval.“
Jan Doubravský ze Skály, jenž vůbec slul Doubrava, latině
Dubravius, rodem z Plzně, napotomní biskup Olomoucký vydal
latinskou kroniku svou o několik let později než Hájek, s nímž
současně živ byl, roku totiž 1552. V této kronice tedy vypravuje,
že kníže Vratislav I. po smrti sv. Cyrilla a Methoděje, pamětliv
jsa dobrodiní, kteráž tito svatí mužové jeho rodičům, jemu a celému
národu prokázali, na tom se ustanovil, aby památka na tato dobro
diní nějakým pomníkem se zachovala i u potomků. Za tou příčinou
dal tedy Vratislav na počest sv. Cyrilla a Methoděje nový chrám
posvětiti, jenž od něho byl vyzdvižen na témž místě, které se
Boleslav nazývá, dle vlastního jména syna Vratislavova 3).
Bohuslav Balbín (nar. 1621 a zemř. 1689) “uvádí ve spisu
') „Mortuo isto Spitignew succesit Wratislaw, qui habuit uxorcm paganam
Dr gomir nomine, is Wratislaw aedifieavit Ecclesiam s. Georgii Martyris,
et in Boleslaw ss. Cyrillo et Metudio.“ Gel. Dobner Monumenta hist.
Boem. t. IV. pag. 98.
=) List 27.
*) Jaan. „abravu

Est

B*h Hanov—me“
1511 lab IV pa" %
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svém latinském ') svrchu položenou zprávu Hájkovu, k níž ještě
tuto poznámku dodal: To tedy byl první počátek základů nábožen
ských v Čechách, to tedy byl první kollegiátní chram. Za tou
příčinou se také .od nejstarších dob až podnes kapitula Staro—
boleslavská právem nazývá nejstarší kapitulou Poněvadž prý
Boleslav, nejmladší syn Vratislavův tenkráte pravě byl šestiletý,
a svou žvátorností rodičům svým se velice líbil, nazval Vratislav
místo, kde onen chrám na počest sv. Cyrilla & Methoděje byl
založil, Boleslaví čili Boleslavem. Vratislav prý se i na tom ještě
usnesl, že okolo chrámu dotčeného dá domy vystavěti a celou
místnost zdí ohraditi, aby tam skutečný hrad byl založen. Ale
všechny tyto úmysly zbožného a slavného knížete Vratislava pře
trhla jeho smrt. Dále vypravuje Boh. Balbín na jiném místě svého
Spisu *) že kníže Vratislav zároveň s chrámem sv. Cyrilla & Metho
děje v Staré Boleslavi dal aspoň jakýsi zámek pro svého syna
Boleslava vystavěti, aby tentýž Boleslav upravené sídlo pro sebe
měl, když v údělu mu vykázaném vládnouti počne. A do tohoto
nového zámku zavedli prý slavně, dle vypravování Hajkova, Pšo
vané Boleslava Krutého, když pozdčji sv. Václav na knížecí stolec
v Praze byl dosazen, a Boleslav Krutý do svého dědičného údělu
se odebral.
Jan Tomáš Pešina z Čechorodu (nar. 1629) opakuje ve svém
známém dějepisném díle o hlavním chrámu Páně Pražském 3)
kratičce Zprávu o založení kostela sv. Cyrilla a Methoděje v Staré
Boleslavi dle vypravování Doubravova, dodav k ní poznámku, že
chrám Vratislavem vyzdvižený nebyl sice prostranný, ale za to
tak velice krásný, že v tehdejším věku jen zřídka podobného
chrámu bylo nalézti. Chrám tentýž stál prý právě před vchodem
do nového dvoru knížecího. Tuto poznámku Pešinovu převzal pak
Jan F. Hammerschmied (nar. 1652, zemř. 1735) do svého latinského
díla o slávě města Prahy 4). Při této příležitosti pepírá však Jan
T. Pešina udání Hájkovo, že by již kníže Vratislav I. ve Staré
Boleslavi byl zařídil kollegiátní kapitulu sestávající z probošta,
z děkana a dvou kanovníků, poněvadž za tehdejších dob jména
dotčených důstojenství církevních v Čechách ani ještě známá nebyla
a se jich u nás dříve neužívalo, dokud biskupský stolec v Praze
nebyl zařízen, což se teprv za Boleslava II. stalo. 0 této záleži
tosti promluvíme na jiném místě zevrubněji.
') Epitome histor. rerum Bohemic. pag. 3 et 4.
9) Viz pag. 17.

3) Phosphorus Septicornis Rad. III. pag. 127.
') Prodromus Gloriae Fragen. pag. 15.
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„_Mimo to zaznamenal Boh. Balbin ještě jinou domněnku o_do

tčeném kostele sv. Cyrilla a Methoděje. Praví totiž, že tento kostel
posvěcen byl snad od biskupa Moravského Jana Bolešovského,
nástupce sv. Methoděje na Moravě 1). Tom. Pešina z Čechorodů
praví též, že prý kníže Vratislav po smrti sv. Methoděje vyzval
biskupa Jana Podivínského na Moravě, aby se v Správu duchovní
kněží a lidu v Čechách uvázal. Má se také za to, praví Pešina
dále, že biskup napotom posvětil kostel sv. Jiří v Praze a jiné
ještě kostely Vratislavem vyzdvižené.2) Pešina neuvádí tuto ze
jmena kostel Staroboleslavský, ale poněvadž nedlouho před tím vý
slovně vypravoval, že Vratislav ve Staré Boleslavi kostel sv. Cy
rilla aMethoděje dal zbudovati, vztahuje se zpráva jeho ina tento
kostel. Domněnku tutéž opakoval napotom ještě Středovský3)
a Beckovský 4). Proti tomu všemu zpouzí se Gelasius Dobner, po
něvadž o založení dotčeného kostela žádných zpráv v starých
spisech nemáme; jméno pak svrchu dotčeného biskupa Jana vy
skytuje se jen jednou v jednom listu papežském z r. 899, když
totiž od papeže Jana X. na Moravu byl poslán, napotom však
pražádné jiné stOpy více po něm není ").
Avšak tomuto mínění Gelas. Dobnera jest na odpor důmyslná
úvaha, již za příčinou jedné zprávy, nacházející se v tak zvané le
gendě Petrohradské sepsal V. V. Tomek “).
Legenda totiž Petrohradská, vypravujíc o postřižinách sv_
Václava 7), které se na hradě Pražském konaly. když do věku chla
peckého vstoupil, praví: „Pozval Vratislav knížete, jenž byl tehdy
v jeho krajině, a biskupy a celé duchovenstvo chrámové.“ V jiném
opisu téže legendy stojí takto: 1 pozval Vratislav kníže jakéhos
bi sku p a se vším duchovenstvem“ A pak čtemedále takto: „Dobrý
pak a blahověrný biskup Notář s celým duchovenstvem odzpívavše
svatou liturgii (t. j. mši) v chrámě nejsvětější královny naší, Bo—
horodičky & nepoškvrněné Panny Marie, pozdvihl chlapce (t. j. sv.
Václava), postavil na stupně před oltářem, a blahoslavil ho (biskup)
takto řka: „Pane Bože, Ježíši Kriste, požehnej dítěti, jako jsi po
') Epitome pag 17.
2) Phosph. septic. pag. 129.
a) l. 6. c. 1. pg. 468

')
5)
')
')

Poselkyně d. [. str. 141.
Venc. Hájek Annales tom. IlI. pag. 447.
Čas. Č. Mus. 1860 str. 287.
Postřižiny byly obi-ad Staroslovanský, který záležel v stříhání vlasů
chlapci sedmiletému, což spojeno bylo se zvláštními obřady církevními.
Otec ohlaš0val tím tak řka, že syn bude po něm dědicem majetku.
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žebnal všem spravedlivým svým, Abrahamu, Izáku a Jakobu, a ko—
runoval jsi pravověrné císaře, rovné apoštolům, Konstantina a He
lenu.“ Takto promluvil blahověrný ten biskup, a modlitbami jeho
počal chlapec prospívati, milostí Boží chráněn.“ 1)
Dle úvahy V. V. Tomka lze při této zprávě pomysliti na Mo
ravu, nebot „čtrnáct let po smrti Methoděje apoštola r. 899 totiž
byl Mojmir H. spůsobil dosazení nového arcibiskupa a tří biskupů
v Moravě od papeže Jana IX. Co se s těmito biskupy stalo po
vyvrácení říše Moravské, nedovime se ovšem z málomluvnýcb le
t0pisů 'onoho času. Ale jak snadno mohl některý z nich nalézti
útočiště v Čechách. Na takového biskupa vypuzeného ze svého
sídla, hodila by se nejlépe slova legendy, znějící tak, jakoby skla
datel její sám byl dobře nevěděl, jaký to byl biskup.“ Dle úsudku
Tomkova jest tedy pravdě podobne, že vypuzený arcibiskup
Moravský Jan a s ním i ostatní tři biskupové Moravští (poněvadž

se v jednom ruk0pisu legendy praví, že Vratislav biskupy pozval)
slavné postřižiny sv. Václava v Praze vykonávali. V případě tomto
nabývá však i Balbínova domněnka pravdě podobnosti, že totiž
tentýž arcibiskup Moravský Jan i chrám sv. Cyrilla a Methoděje
ve Staré Boleslavi Vratislavem zbudovaný mohl posvětiti.
O dalších osudech tohoto kostela podávají Hájek a pozdější
kronikáři jen velmi sporé zprávičky. Boh. Balbín vypravuje 2),
že prý Drahomíra hned jak návodem jejím sv. Ludmila na Tetíně
byla zardousena, dala kostel sv. Cyrilla a Methoděje v Staré
Boleslavi rozbořiti, a kněze křesťanské odtamtud vyhnati. Tuto
zprávu odůvodňuje však Balbín toliko Hájkem, který k roku 931.
vypravuje, že Boleslav Krutý, obávaje se, aby pro usmrcení sv.
Václava některé těžkosti od Pána Boha naň dopuštěny nebyly,
rozkázal kostely, totiž Starobaleslavský sv. Strachoty, Pražský
Panny Marie před Týnem. a sv. Víta. na hradě Pražském opravo
vati. Mimo to zaznamenal ještě Jan Beckovský ve své Poselkyni
zprávu, že prý teprv kníže Boleslav II. tento chrám Páně znovu
zase dal vystavěti. 3)
Ze všech těchto Zpráv a. domněnek, které jsme posud uvedli.
nedá se ovšem s jistotou uzavříti, že v Staré Boleslavi za časů
knížete Vratislava chrám Páně na počest sv. Cyrilla a Methoděje
stával. Ale beze vší váhy snad předce tyto zprávy a domněnky
nejsou, poněvadž již kronikář Neplach o dotčeném kostele zprá—
vičku podal.
') Prameny D. I. str. 127.
') Epitome pag. 19.
') D. ]. str. 146.
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„ Při této příležitosti učiníme ještě zmínku o pověstech vzta
hujících se na pobytí našich sv. apoštolů Slovanských ve Staré
Boleslav:. 0 pobytí sv. Cyrilla a Methoděje v Čechách vůbec
máme posud jen jedno listinné svědectví, jež Boček uveřejnil 1),
a které praví, že dotčení světcové kapli sv. Klementa v Litomyšli
založili „Jakkoli o tom však staré prameny mlčí, — tak praví
Fr. Palacký v Dějinách Českých *) — předce nelze pochybovati,
že i sv. Method sám osobně přišel do Čech, ne--li pro křest svaté
Lidmily, alespoň aby radou a pomocí přispěl při vštěpování tak
šťastně pučící se nové víry. Či sluší-li snad mysliti, žeby muž
ten ducha apoštolského, ztrávivši tak říkaje celý život svůj na
cestách pro šíření křesťanství předsevzatj—ch,jen krátké a bezpečné
jízdy z Moravy do Čech byl se ostýchal? aneb žeby mu na tom
dosli nezáleželo, aby v národu na počet a sílu znamenitém ujistil
prospěch spasitelného semene, jež sám rozsíva1?“ Slova tato jsou
zajisté sama v sobě dosti závažná; pročež také diviti se nemůžeme,
že až po dnešní den v rozličných krajinách Českých v lidu našem
všelijaké pověsti kolují o pobytí sv. Cyrilla neb Methoděje na tom
neb na onom místě. Známá jest také vůbec pověst, že prý sv.
apoštolové naši ostatky sv. Klementa po tři leta po Čechách nosili,
a k jeho cti a slávě kostelíky zakládali.
Podobné pověsti udrželi se až podnes v Staré Boleslavi, kdež
se také až po tuto chvíli _nalezá starobylý kostelík sv. mučeníka
Klementa., o něm zvláště budeme jednati. I za našich časů vypra
vují starší lidé v Staré Boleslavi, jakož jsme se o tom sami osobně
přesvědčili, že právě na tom místě, kdež dotčený kostelík Svato
klementský stojí, sedával sv. Methoděj, a lid vyučoval.
V pravé boční lodi nynějšího kollegiátního chrámu Svato
václavského, v kteréž se oltář na počest svatých pěti bratří nachází,
stojí před oltářem pozoruhodná křtitelnice ze století šestnáctého,
a sice na velkém okrouhlém kamenném podstavci. Pod tímto
okrouhlým kamenem ——tak vypravují opět obyvatelé Starobole
slavští, -— nachází se aneb bývala prý za nejstarších dob stará
křtitelnice na způsob jakési studánky upravena, ve kteréž se
pohanům trojím pod vodu potápěním, jakož za tehdejších dob
obyčej panoval, křest svatý uděloval. Pověst tato vzbuzuje v poslu
chači upomínku na podobnou studánku čili tak zvanou Cyrillku
v Podivíně na Moravě, o kteréž se živé podání mezi lidem udrželo,
že na témž místě sv. Cyrill křtívával a lid v sv. náboženství
vyučoval.
.) Codex diplom. et epist. Moraviae I. 32.
*) D. I. c. 1. str. 156.
rumu Staroboloshvůé.
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Pověst tato o studánce b'vatocyrillské ve Staré Boleslavi
vzbudila v nás zvláštní myšlenku, kterouž tuto, jakožto pouhou
domněnku zaznamenáme. Možná, že snad právě v těch místnostech,
kde tato studánka Svatocyrillská se dle pověsti nacházela, stával
jednou onen sv. Cyrillu a Methoději zasvěcený kostelík. jejž kníže
Vratislav dal v Staré Boleslavi zbudovati. A poněvadž studánka
ta hned vedle starobylého kostela sv. Kosmy a Damiana (t. j.
v nynější boční lodi k jižní straně ležící) stávala, podobá se tomu,
že snad k témuž kostelu později přivtělena byvši, poznenáhla
' svého původního jména pozbyla. Možná., že se to již tenkrúte
stalo, když kníže Bracislay chrám sv. Kosmy a Damiana dal roz
šířiti, a v něm ostatky svatých pěti bratří uložil.
Připomínáme tuto ještě jednu domněnku (ielasia Dobnera
který za to má, že Stará Boleslav jakýmsi zámkem čili dvorcem
knížecím byla, a sice v té době, než z ní Boleslav Krutý pevný
hrad dle způsobu Římského dal zbudovati. Dobner jest také toho
mínění, že jméno své „Boleslav“ neobdržela od knížete Vratislava,
jakož Balbín zaznamenal, nýbrž že jí teprv Boleslav Krutý po
skončené stavbě hradební toto jméno udělil. Slova Dobnerova jsou
tato: „Mně se zdá pravdě podobnější, že toto místo teprv později
obdrželo jméno Boleslav, když (kníže) Boleslav ze dvoru a zámku
udělal hrad, jakož () tom svědectví vydal Kosma.“ 1)
Mimo to pronesl Fr. Palacký v „Dějinách národu Českého 2)
i tu domněnku, že snad Stará Boleslav za živobytí Boleslava Krn—
tého ještě ani Boleslaví nebyla nazývána, ale že se jí „Nový hrad“
čili „Nové město“ říkalo. Domněnku svou odůvodňuje Palacký
dvěma zprávami cizozemskými, z doby té pocházejícími, když za
panování Boleslava Krutého král 'Německý Oto Veliký r. 950 do
Čech s vojskem svým vtrhl, & u prostřed země České jakýsi „Nový
hrad“ čili „Nové Město“ oblehl. A poněvadž se s jistotou neví,
který „Nový hrad“ to byl, za tou příčinou domníval se Palacký,
že to snad byl hrad Staroboleslavský, poněvadž nedávno před
dotčenou válkou byl zbudován, a proto také „Novým hradem“
slouti mohl. Jest také možná, že snad právě jenom cizozcmci
Starou Boleslav tenkráte „Novým hradem“ nazývali.

') Wenc. Hájek Annales D. III. pag. 448.
') D. I. č. 1. str. 243. nota 229.

Knihy páté.
Zprávy a domněnky o třech nejstarších kostelích Staroboleslavskýcb.
—-Kostel sv. Cyrilla a Methoděje. —-Kostel sv. Kosmy a Damiana.
— Doklady. že již v první polovici věku desátého stával. — Byl-li
sv. Václav zakladatelem téhož kostela.. ——
0 starobylé úctě sv. Kosmy
a Dmniána v Čechách. —-Troji domněnka o původu této úcty v Če
chách. — Domněnka Ehrenhergrova, že ji sv. Ludmila zavedla. —
Pověsti Hájkovy, že ji sv. Václav zavedl. — Domněnka, že ji sv.
Cyrill a Methoděj rozšiřovali. ——
Úcta sv. Kosmy a Damiana v Ca

řihradě. — Císař Justinián, rodem Slovan, velký ctitel sv. Kosmy
a Damiana. — Kostel sv. Klementa v Staré Boleslavi. — Původ úcty
sv. Klementa v Čechách, a doklady o pobyti sv. Methoděje v Čechách
vůbec a zejmena v Staré Boleslavi.

V Staré Boleslavi byly prý již za její nejstarší doby znenáhla
tři kostely čili spíše kostelíky zbudovány, & sice kostel sv. Kle
menta mučeníka a papeže, dále kostel sv. Cyrilla & Methoděje
a pak ještě kostel sv. mučeníků Kosmy a Damiána. Starobylost
tohoto posledního kostela zaručena jest mnohými závažnými a ne
zvratnými doklady dějepisnými, kteréž v tomto ještě článku vylo
žíme. Jinak se věc má vzhledem dvou ostatních svrchu jmenovaných
kostelů. Ze v Staré Boleslavi za nejstarší doby a sice ještě dříve,
než z ní Boleslav I. pevný hrad učinil, již zbudován byl kostelík
sv. Klementa mučeníka, tot listovními pamětmi není zjištěno, ale
spočívá na starodávní pověsti a na důmyslných domněnkách, kterých
teprv za naších dnů bystrou myslí svou se dopátral slovutný znatel
starožitností a práva Českého dr. 'Hermenegild Jireček. Domněnky
tyto vyložíme též ku konci tohoto článku.
[. Že pak v Staré Boleslavi mimo to vyzdvižen byl kostelík

sv. Cyrilla

a Methoděje,

a sice ještě před panovánímsv.

Václava, za „časů knížete Vratislava I., o tom nemáme po ruce
31!
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žádných jiných dokladů, než pověsti od pozdějších kronikářů našich
zaznamenané, které jsme již svrchu v knihách čtvrtých (str. 29.)
uvedli. Zde jenom na to zvláště poukazujeme, že první nám
známou zprávu o kostelíku sv. Cyrilla a Mcthoděje v Staré Bole
slavi od Vratislava založeném nepřináší Hájek z Libočan, nýbrž
mnohem starší kronikář, totiž opat Neplach, jenž za časů císaře
Karla IV. žil. Odkuď Neplach zprávu svou vzal, tot ovšem
povědomo není.
11. Druhý kostel Staroboleslavský, který se nejen v nejstarších
legendách, listinách a také ústním podání velmi často připomíná,

jest kostel sv. mučeníků Kosmy a Damiána. Není o tom
pražádné pochybnosti, že již za panování sv. Václava kostel sv,
Kosmy a Damiána v Staré Boleslavi stával; neboť. v tom všechny
legendy a také jiné zprávy dějepisné úplně souhlasí, že sv. Václav
právě u vchodu do téhož chrámu, čili u samých dveří jeho, mu
čenickou smrt podstoupil. Víme také s jistotou, že tentýž chrám
právě na témž místě stával, kde až po dnešní den kollegiátní
chrám Páně dotčených dvou sv. mučeníků a sv. Václava stojí ;“
neboť se až podnes zachovaly značné zbytky téhož chrámu Páně.
Tak zvaná krypta pod nynějším kollegiátním chrámem Starobole
slavským, v níž dvaatřidcet románských sloupů ve čtveru řadách.
postavených klenutí podporuje, na němž presbytář chrámový spo
čívá, sestává totiž ze dvou částí, jedné starší a druhé o něco po
zdější. Přední část krypty této, do níž se hned při vchodu vstoupí,
jest dle jednosvorného úsudku všech znalců starožitností stavebních
ona část pozdější, již kníže Bracislav r. 1046 ke cti sv. Václava
dal vystavěti, za kterouž příčinou se také až podnes kryptou Bra
cislavovou nazývá. Zadní pak část krypty, u kteréž se bývalý hrob
sv. Václava a za ním hned u oken oltář sv. Kosmy a Damiána
nachází, jest dle úsudků všech znalců starožitností mnohem starší,
než krypta Bracislavova. Nohy sloupů, a ostatní tvary stavební tomu
zřejmě nasvědčují, že tato část krypty z první polovice věku de
sátého pochází, tudíž právě z té doby, v kteréž sv. Václav živ
byl. Stálá ústní a písemní tradice praví také, že v této starší
kryptě, od vchodu na levé straně, právě na tom místě, kdež nyní
oltář čili tak zvané „mučenictví“ sv. Václava se nachází, bývaly
dveře do starobylého chrámu sv. Kosmy a Damiána, a že u těchto
dveří sv. Václav mučenickou smrtí skonal.
Dle toho všeho jest tedy na jisto postaveno, že již v první
polovici století desátého v Staré Boleslavi stával chrám Páně na
počest sv. mučeníků Kosmy a Damiána zasvěcený, u jehožto dveří
sv. Václav byl umučen.
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Jiná ovšem jest otázka, kdo asi tento starobylý chrám Páně
dal zbudovatí. O tom kolují pokud nám známo domněnky, z kterých
se ani jedna ani druhá pro nedostatek bezpečných zpráv zjistiti
nedá. Praví se totiž, že sv. Ludmila tento chrám dala vyzdvihnouti,
když jí sv. Methoděj z Říma ostatky sv. mučeníků Kosmy a Da
míána byl přinesl. Druhá domněnka jest, že buď sám sv. Václav
aneb snad Boleslav I. ještě před utrpením sv. Václava tentýž chrám
Páně zbudoval. Tuto domněnku zaznamenal Boh. Balbín ve svém
Dějepísu Staroboleslavském 1), vyznává však zároveň upřímně, že
s jistotou neví, kdo dotčený chrám vlastně vystavěl. Na jiném
místě téhož spisu svého 1')plaví pak Balbín ještě jednou, že kostel
sv. Kosmy a Damiána v Staré Boleslavi jest dílo sv. Václava.
Proti této domněnce Balbínově namítali proslulí Bollandísté 3), že
prý se pravdě nepodobá, aby sv. Václav v údělu svého bratra Bo
leslava nový kostel byl dal vyzdvihnouti, Avšak námitka Bollan
dístův nezdá se býti dosti podstatná; nebot sv. Václav byl hlavním
knížetem v celých Čechách, a jakožto hlavní kníže rozšiřoval v hor
livostí své víru křesťanskou a stavěl chrámy Páně nejen v těch
župách tehdejších, které pod jeho panství bezprostředně patřily,
ale i v ostatních župách, ve kterých jiní vojvodové čili župané
tak vládli, jako Boleslav Krutý v župě Staroboleslavské vládl. Tomu
nasvědčuje legenda Petrohradská, vypravujíc takto: „1 chrámy vy

stavěl (sv.Václav) ve všech hradech

a dobře činiljim; a Boží

sluhy shromáždil ode všech národů; a služba za něho se konala
po všecky dni k Bohu, jako u velikých národů, zřízením dobrého
a žádoucího knížete Václava.“ ') O tom zachovalo se také až podnes
rozličné ústní podání po Čechách. Pověst ku př. vypravuje, že sv.
Václav pohanským Děčanům v samém hradě župním (t. j. v ny
nějším Děčíně) vystavěl prmí kostel křestanský 5) a pravdě po
dohno není, žeby Děčané pohanští tenlrráte již bezprostředně byli
patřili ku panství sv. Václava.
Ze všech těchto poznámek nedá se však nikterak na jisto
postaviti, byl—líkostel sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
od sv. Václava založen, aneb stával—litam již dříve, než sv. Václav
stolec knížecí v Praze zaujal.
Ale ze zpráv o dotčeném kostelu tuto uvedených jest úplně
zjištěno, že již za panování sv. Václava úcta sv. mučeníků Kosmy
') Epitome lib. I. cap. VII. pag. 27.
") Líbr. VI. cap. III. pag. 14.
3) Acta Sanctorum Septembrís t. VII.
') Prameny D. 1. str. 130.
*) Yiz- Camp: Method., 1878 c. 10. str. 117.
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a Damiána u nás v Čechách známa byla. Mučenictvím sv. Václava
rozšířila se pak úcta ta ještě více, poněvadž sv. Václav u chrámu
k jejich cti věnovaného smrt pro Krista Pána podstoupil, a po
něvadž v témž chrámu tělo jeho sv. asi tři leta odpočívalo, než
na hrad Pražský bylo přenešeno. Jak velice se úcta těchto dvou
mučeníků v Čechách rozšířila, vysvítá patrně z toho, že od časů
nepamětných počítáni byli mezi naše sv. patrony čili dědice zemské.
A nejen ve Staré Boleslavi stával svrchu dotčený chrám na jejich
počest a slávu zasvěcený, ale takových chrámů bylo více v Čechách.
V Praze ku př. stával od časů nepamětných kostelíček sv. Kosmy
a Damiána na Podskalí při nynějším klášteře Emauzském. Koste
líček ten připomíná se výslovně v jedné listině kapituly Vyše
hradské od r. 1178 l) a V. V. Tomek jest toho mínění, že nepo
chyb ně již dávno před touto dobou stával, pročež mu také při—
vlastek „starožituý“ přikládá'z). Byl také od časů nepamětnýcb
farním kostelem.
Chrám Páně Svatovítský na hradě Pražském, jejž kníže Spi
tihněv II. dal r. 1060 na místě bývalého od sv. Václava zbudova
ného chrámu vystavěti, sestával z tří lodí. V apsidách čili zakon
čeních dvou lodí pobočních byly dvě krypty, jedna sv. Martina,
a druhá sv. mučeníků Kosmy a Damiána, a v této poslední kryptě
pohřbeno bylo tělo sv. Radima čili Gaudentia, bratra sv. Vojtěcha
a arcibiskupa Hnězdenského, kteréž kníže Bracislav z Polska do
,Prahy přenésti dal 3).
Zajímavá jest tedy otázka, od koho a kdy asi úcta těchto
dvou sv. mučeníků u nás v Čechách byla zavedena. V ohledu
tom vyvinuly se během času rozličné domněnky, poněvadž ve starých
dějepisných pramenech dosti závažných dokladů k úplnému roz
řešení dotčených otázek nenalezáme. Starý kronikář Hájek byl
toho domnění, že sv. Václav sám úctu dvou svatých bratří Kosmy
& Damiána v Čechách prvotně zavedl. V pozdějších dobách vznikla
opět jiná domněnka, že sami první věrozvěstové naši sv. Cyn'll
a Methoděj úctu sv. Kosmy a Damiána, hned po svém prvním pří
chodu na Moravu rozšiřovali, poněvadž ji ze samého Cařihradu
dobře znali, kdež dotčení mučeníci veliké úcty požívali.
Za časů nejnovějších pronesl jeden na slovo vzatý spiso
vatel český ve svých tiskem vydaných kázaních. ještě jinou třetí
domněnku, kterouž tuto nejprvé vyložíme, a pak teprv ony doklady
dějepisné uvedeme, na kterých se obě dvě první domněnky zakládají.
') Erben, Regesta 162.
?) Dějep. m. Prahy D. 1. str. 23, 2-10.
3) Tamtéž Opravy str. 2.
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Veled. p. kanovník Jos. Ehrenberger praví ve svých výborných
kázaních takto: „Kterak ale stalo se, že známost o svatých těch dvou
bratřích tak záhy dostala se do Čech? a že jich úcta tak ranně
ujala seu nás? Toho snadné jest se domysliti. Jisto jest, že veliký
metropolita sv. Methoděj, ač sídlo své měl na Velehradě, nicméně,
zvláště za posledních let svého života, nejeden hod Boží strávil
v Čechách, buď na Vyšehradě, buď na Levém Hradci, buď na
Staré Boleslavi, při dvoře knížete Bořivoje a nábožná choti jeho,
Ludmily svaté. Po svém druhém návratu z Říma přinesl Methoděj
s sebou mnohé vzácné relikvie čili pozůstatky Svatých, a mezi
nimi také ony svatých mučeníků Kosmy a Damiána. Ty pak podal
v dar kněžně Ludmile: a ona, matka křesťanství v Čechách, aby
sobě vzácného daru náležitě vážila, vystavěla při hradě knížecím
na Staré Boleslavi kostel, kterýž uloživši tam darované sobě ostatky
na počest svatých mučeníků Kosmy a Damiána kázala posvětiti.
Tímto způsobem stalo se, že úcta oněch dvou bratří mučeníků
tak záhy na půdě české se ujala“ 1).
Druhou domněnku o původu úcty sv. Kosmy a Damiána po
dává Hájek z Libočan ve své kronice, po něm Jan Beckovský *)
a jiní spisovatelé. Vypravuje totiž Hájek k r. 927, že sv. Václav
dal v Praze v nynějších Jirchářích zbudovati nový chrám Páně
na počest sv. apoštolů Petra a Pavla, který se napotom nazýval
chrám sv. Petra na Strouze, poněvadž v tamním okolí strouhy
bývaly, kterými voda do řeky Vltavy stýkala. 3) Napotom zaslal
prý sv. Václav zvláštní posly do Říma k sv. Otci s prosbou, aby
z milosti papežské každý poutník, dotčený chrám navštěvující, pod
jistými určitými podmínkami nabytí mohl takových odpustkův,
kterých nabývají poutníci do Říma ku hrobce sv. Petra apoštola

') Jos. Ehrenberger Kazani d. [. str 241.
*) Posellq'ně d. 1. str. 150.

") Dle udání V. V. Tomka (Dějep. m. Prahy D. I. str. 242 a 396) stával
kostel sv. Petra na Strúze na dolejším kraji předměstí Zderazskěho, na
místě nynějšího nárožního domu s číslem 220 mezi Jirchářskou a Lá
zeňskou uličkou, kterou se jde dolů k Žofínu. Tento kostel připomíná
se častěji v pamětech druhé polovice XIV. století. Stával-li již dříve
čili nic, o tom nenašel V. V. Tomek žádných listovních památek. Hájek
z Libočan dle svého obyčeje neudal ovšem, odkud své zprávy o kostele
sv. Petra na Strúze čerpal. — Jan Doubravský ze Skály (Dubravius)
praví ve své kronice (Hist. Boh. ]. IV. pag. 26), že již kníže Bořivoj,
' děd sv. Václava, kostel sv. Petra a Pavla v Praze na Zderaze dal zbu—
dovati, a že jej sv. Methoděj sám posvětil.
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putující. Papež milerad vyslyšel prosbu svatého Václava, pro
půjčiv mu ještě jiných duchovních milostí. Když pak poslové
do Prahy nazpět byli se vrátili, vyptával se jich svatý Václav
pilně, kterak v Římě obřady a vůbec slavnosti církevní se
vykonávají. Poslové dávajíce mu na to obšírnou odpověď, již
sv. Václav s radostí slyšel, vypravovali mu mezi jiným i to, že
dne 24. září do Říma došli, a že hned třetího dne na to veliké
slavnosti se tam konaly na počest svatých Kosmy a Damiána,
kteří byvše rodem Arabové a lékařstvím se zanášejíce, nejen ne
duhy a nemoci tělesné zdarma hojili, ale také velmi horlivě víru
křesťanskou mezi pohany hájili a rozšiřovali, mnoho duší ku spa.
sení přivedli, až konečně pro Krista a jeho svatou víru mučen
nickou smrt podstoupili. I vypravovali poslové dále, že výroční
památka těch dvou svatých v Římě velice se slaví, poněvadž Bůh
všemohoucí smrt a utrpení jejich velikými zázraky oslaviti ráčil.
Mimo to pravili ještě poslové, že druhého dne po této slavnosti
na svátek totiž sv. Michala archanděla obcovali slavnostem cír
kevním v chrámu Páně na počest téhož archanděla zasvěceném,
a že téhož dne jedině v tomto chrámu Páně na sto aneb více
mší svatých slouženo bylo. Zprávy tyto dojaly tak mohutně zbož
nou mysl a srdce sv. Václava, že slze pravil: Dejž to milý Pán
Bůh, aby můj také den mezi těmi svatými počten byl, a v tomto
knížectví aby tak hojně služby Pánu Bohu k poctivosti a k svatým
jeho činěny byly jako v Římě. Následkem této rozmluvy kázal
pak sv. Václav na skalnatém vršku mezi tehdejší Prahou a Vy—
šehradem ve jméno sv. mučeníků Kosmy a Damiána nový kostelík
postaviti. Kostelík ten býval za časů Karla IV. farním, & právo
patronátní při něm náleželo tenkráte kapitole Vyšehradské. Tomu
nasvědčuje zakládací listina khíštera Slovanského, již císař Karel IV.
dne 21. listopadu 1347 vydal, a ve kteréž určitě sám praví, že
za toto právo patronátní kapitule Vyšehradské patřičnou náhradu
udělil, aby kostelík ten k novému klášteru Slovanskému přivtělen
býti mohl. Během čaSů byl týž kostelík vícekráte přestavěn, stojí
však podnes na témž místě, kde původně byl zbudován. Uvnitř
nade dveřmi Spatřuje se v něm nyní následující napis: „Tento
Chrám Boží z vroucné a srdečné pravé Lásky Křesťanské, kterouž
jest měl k Pánu Bohu a Svatým Mučedlníkům jeho Kozmovi a Da
miánovi, a hnut jsa zvláštním Viděním S. Václav Kníže Ceské XII.
svou vlastní Rukou založil, na svůj Náklad vystavěl, a posvětiti
dal, ve 40 dnech jest dokonán Léta od Narození Božího 928., do
něhož bosýma Nohama v Zimě i v Letě s nejvěrnějším komorníkem
svým Podivínem z Vyšehradu k Službám Božím Dnem i Noci cho
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díval, Horus (t. j. hodinky církevní) říkaje. Svatý Vojtěch, Sv.
Prokop i jiní mnozí Křesťané nábožní v tom Místě s velikým Ná
boženstvím Služby Boží vykonávali. Mnoho časův v své Celosti ten
Kostel zůstával, až potom Nevěrní z něho Lis udělali. Nyní pak
důkladněji Přičiněním Kněze lzidora de la Crux tohoto Kláštera
Blahoslavené Panny Marie de Monte Serrato (od starodávna Slo—
vanského) Praesidenta, kterýž k tomu od Opata téhož Kláštera
Jana Karamuele měl Povolení, Nákladem téhož Conventu začal se
stavěti a obnovovati Dne 6. Měsíce Června, Léta Páně MDCLVII.“
Dle svrchu uvedených domněnek Hájkových nepřesahala by
tedy úcta sv. Kosmy a Damiana v Čechách dobu sv. Václava.
Třetí domněnka naproti tomu má za to, že již sv. Cyrill
a Methoděj hned po svém příchodu na Moravu úctu sv. Kosmy
a Damiána uejprvé na Moravě a pak také v Čechách zaváděli
a rozšiřovali, poněvadž jim velmi dobře 2 Cařihradu známa byla.
Domněnka ta spočívá na těchto dějepisných dokladech:
Dle zpráv podstatných, od Bollandistů ') sestavených dal již
za času císaře Theodosia II. (r. 408—450) tehdejší patriarcha
Cařihradský jménem Proklus, jenž byl žákem sv. Jana Zlatoůstého,
nedaleko Cařihradu u mořského zálivu Ceratickěho zbudovati kostel
na počest sv. mučeníků Kosmy a Damiana. V šestém století dal na
potom Řecký císař J ustiuian I., rodem Slovan, na místě toho kostela
zcela nový velice krásný a nádherný chrám ku poctě dotčených
dvou svatých mučeníků na své útraty vystavěti, a sice z vděčnosti
za velikou milost mu od Hospodina prokázanou na přímluvu sv.
Kosmy a Damiána, jakož o tom souvěký spisovatel Prok0p Caera—
rejský vypravuje.") Císař Justinian upadl totiž do těžké, smrtelné
') September, tom. VII. 439, 440.
') Jnstinian I., císař Řecký, pocházel z oněch Slovanů, kteří se asi v po—
lovici pátého století po Kristu Panu uhostili ve staré Dardauii, t. j
v končiněnynějšího Kjustendílu. Otec Justiniánův sloul Iztolr, matka jeho
a také sestra jeho slouly obě dvě Viglenica. Ujec jeho, t. j. matč'ui
bratr, byl Řecký císař Justin, jehož manželka sloula Ljubicia. Císař

Justinian sam nazýval se po domacim Upravd a. Osada, odkud jeho
rod pocházel, jmenovala se Vederiana, a ležela v podkrají hradu Tau—
resium v Dardanii. Současní Spisovatelé jmenují národ; ]: němuž Justin
& Justinian patřili, obecným jmenem Illyrů, dělice 'jej výrazně od Ře
kův. Justin byl za svého mládí nízkým vojínem ve straži císařské,
a povznesl se konečně na císařský trůn r. 518. Scatřenec jeho Justinian
byl pak jeho nástupcem :. 527 a stal se jedním : nejčelnějěích panov
níků Byzantinskýcb. Za svého panování dovedl mimo slavně. vítězství
také dvě velikolepa díla uskutečniti, ktera mu v dějepisu slavnou
_.. miiatila,
....,---—-.. Jedno
__- z těchto
___- díl jest., že na jeho
a nepomíiejíeí pamatku
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nemoci, která. jej na samy kraj hrobu přivedla. Nejzkušenější
lékař—ovézoufajíce nad nemocí, vzdali se ho již. Nezbývalo
žádné jiné naděje více. než že by jediné Bůh sám nějakým
zázrakem císaře Justiniana z náručí smrti mohl vytrhnouti. Svatí
Kosmas a Damián byli tenkráte již po světě katolickém jakož
mocní divotvorcové vůbec známí, k nimž se jmenovitě lidé v ne
bezpečných nemocích postavení utíkali, aby je svou mocnou pří
mluvou u Boba z nemoci vysvobodili. Císař Justinián dal se tedy
do svrchu řečeného chrámu sv. Kosmy a Damiana na zálivu Cera—
tickém stojícího douésti. Což když se bylo stalo, ležel císař v chrámu
tom na lůžku svém po nějaký čas celý bez sebe, tak že jej pří
tomní lékařové již za mrtvého považovali. Ale právě v té době,
když císař celý bez sebe tam ležel, objevili se sv. mučeníci Kosma
a Damián, zvěstujíce mu, že jej HOSpodin na přímluvy jejich
uzdraví, což se také skutečně stalo. Velikomyslný císař Justinian
dal napotom nový převelebný chrám na počest těchto dvou světců
na témž místě zbudovati.' Jak mile se pak tento zázrak po světě
rozhlásil, rozšířila se jím ještě více důvěra k těmto dvěma divotvor
cům. Od té doby povstal, dle vypravování Prokopova, obyčej v tam
ních krajinách, že nebezpečnou nemocí sevřené lidi v loďkách po
moři do zálivu Ceratického dováželi, aby tam zdraví nabyli. Chrám
tento, císařem Justinianem zbudovaný, počítán byl i v pozdějších
rozkaz složeny byly od zvláštní určené komise 2 39 výtečných právníků
sestávající nejhlavnějši zásady a rozsudky pravní, které pak vždy byly
a nepochybně také vždy zůstanou základní pomůckou učební při studo—
vímí práva. Knihy ty slují Digesta. čili Pandectae, & úvod k nim Insti
tntiones. Druhé velikolepé dílo, jež cisařJustiniau ohromným nákladem
!: místu přivedl, jest světoznámá basilika. Božské Sofie čili Božské
Moudrosti v Cařihradě. Chrám tento považován byl vždy za nejdokona
lejší, nejkrásnější a nejnádhernější výkvět slohu stavitelského, jenž
Byzantinským sluje. Neměl v oboru tom a nemá. posud sobě rovného
po celém světě. Nejslovutnčjší znalcové mnělečtí říkávali, že na zbudo
vání chrámu toho nejen lidé aleiandělé Boží pracovali. Krasu, nádheru
a velebnost chrámu toho naznačujíce říkávali o něm, že jest „nebeským
trůnem slávy Božské, druhým vozem Cherubinským Pana celého světa
a zázrakem světovým ku cti Božské zbudovaným“ Když tentýž císař
Justinian po dovršení stavby a všech okras ponejprv do chrámu toho
vstoupil, unešen byl velebností, nádherou a krásou této budovy tou
měrou, že hlasitě zvolal: ;,Zvítězil jsem nad tebou, Šalomounel“ dávaje
tím na jevo, že chram Božské Moudrosti co do krásy a bohatství předčí
nad bývalý chram Jeruzalemský od krále Šalomouna zbudovaný. Vtomto
převelebném chrámu Cařihradském modlívali se naši sv. apoštolové
Cyrill & Method již za svého mládí. Při tomto chrámu Páně založil
císař Justinián také stkvostnou knihovnu, a. náš sv. Cyrill zastával,
dříve než se stal missionařem, v této knihovně úřad knihovníka.
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stoletích mezi nejkrásnější &nejnádhernější budovy, úcta a důvěra
k sv. Kosmu a Damiánovi květla také neustále za pozdějších časů
v Cařihradě. a v tamních krajinách, jsouc hluboko do srdcí křesťanů
zakořeněna. Což divu, že naši první věrozvěstové sv. Cyrilla Method
k těmto dvěma mučeníkům velikou důvěru pojali, a jejich slávu
i úctu u jiných národů, a také v naší vlasti pilně rozšiřovali!
Známo jest Vůbec, že sv. Cyrill a Method již v mladistvém věku
svém v Cařihradě přebývali. Sv. Cyrill, zastával také po delší
čas úřad bibliothekaře v knihovně při Cařihradském chrámu Božské
Moudrosti, měl tedy hojnou příležitost poznati velikou úctu a dů—
věru, tenkráte dotčeným dvěma sv. mučeníkům v Cařihradě pro—
kazovanou. Sv. Cyrill zanášel se mimo to za svého v Cařihradě
pobytí vědou filosofickou, a lékařství pokládalo se tenkráte vůbec
za jedno z rozličných odvětví filosofie. Poněvadž tedy sv. Cyrill,
jakožto filosof i lékárnictvím se zanášel, zdá se pravdě velice po
dobno býti, že i sv. Kosmu a Damiána jakožto zvláštní patrony
lékařů ctil, a tudíž i úctu jejich mezi lidem rozšiřoval, tak jako
oba dva svatí věrozvěstové naši úctu sv. Klementa papeže a mu—
čeníka všude, kam na svých cestách přišli, bedlivě rozšiřovali, za
kládajíce na počest jeho kostely. Má-li tato třetí domněnka nějaké
podstatnosti do sebe, byla úcta sv. Kosmy a Damiana již před
sv. Václavem v Čechách zavedena. S jistotou se ovšem nedá
o tom rozhodnouti, tolik však na jisto postaveno, že za sv. Václava
v Čechách óni dva svatí mučeníci již známi a oslavování byli jme
novitě od samého sv. Václava, který z úcty k nim na jejich vý
roční svátek do Staré Boleslavi putoval, a při této příležitosti sám
také mučenickou smrt slavně podstoupil. Úcta, již náš milý sv.
Václav měl k sv. Kosmě a Damiánu, přispěla pak zajisté mnoho
k tomu, že i naši předkové tyto dva mučeníky horlivě ctili
a je za své zvláštní patrony pokládali.

III. Kaple sv. Klementa, mučeníka a papeže. Vedle
kostela sv. Václava na jižní straně nachází se až podnes v Staré
Boleslavi kostelíček čili kaple sv. Klementa, mučeníka a papeže, I
jehož výroční svátek dne 23. listopadu se svčtí. Kostelík .tento
jest velmi zajímavá památka stavitelství Romanského v Čechách.
Dle úsudku znalců starožitností stavebních pochází tento kostelík
z jedenáctého století. Dal-li jej tenkráte kníže Bracislav vystavěti,
neb někdo jiný, a v kolikátém roce se to asi stalo, o tom všem
nemáme žádných zjištěných zpráv. Er. Vocel pravil sice, že r. 1099
byl založen, neudal však plamen, odkud tuto zprávu vzal '). Ale
') Památky arch. D. H. str. 20.
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K. V. Zap vyslovil domněnku, že na témž místě, kde nyní kostelík
Svatoklementský stojí, již před jedenáctým stoletím, v nejstarší tedy
době Staré Boleslavi, stávala bezpochyby jiná kaple na počest sv.
Klementa zbudovaná. Listovními doklady nedá se to ovšem zjistiti,
poněvadž jich nestává; avšak důvod, kterým K. V. Zap svou
domněnku podpírá, zdá se nám býti dosti závažný. Praví totiž:
„Založení této kaple ke cti sv. Klementa papeže, jehož svaté
ostatky naši apoštolové Cyrill a Methud z Chersonesu vyzdvihli,
a jehož čest v zemích od nich pokřestaněných rozšiřovali, vede
nás na myšlenku, že i v Staré Boleslavi, v začátcích křestanstva,
stánek Boží ke cti toho svatého, jako na jiných místech postaven
byl.“ ]) S ostatek nepochází domněnka ta původně od K. V. Zapa;
neboť již Boh. Balbín pravil: „Od koho kaple tato byla založena,
nedá se s jistotou pověděti; někteří znalcové našich starožitností
mají za to, že za časů sv. Cyrilla a Methoděje byla vyzdvižena“ 9).
Zde uvedeme ještě jeden doklad tomu nasvědčující, že kostelík
Svatoklementský v Staré Boleslavi za časů našich apoštolů Slovan
ských založen byl. Herm. Jireček upozornil před několika léty 3)
na ten pamětihodný úkaz, že ve všech vlastech, na kteréž se
vztahovalo působení sv. Cyrilla a Methoděje ve století devátém,
nalezají se četně svatyně zasvěcené sv. Klementu, papeži a mučeníku.
Jak známo. nalezl sv. Cyrill, tenkráte ještě Konstantin zvaný,
ostatky sv. Klementa v Chersonesu. Když se pak s bratrem svým
Methoděiem z Cařihradu na Moravu odebrali, přinesli tam s sebou
tyto sv. ostatky. Na Moravu ubírali se z říše Byzantinské přes
knížectví Blatenské (v nynějších Uhrách) na Velehrad, kdež meškali
výše tří roků, a beze všeho pochybenství působení měli také na
Čechy. Odtud šli zase přes knížectví Blatenská k Vlaským Benát
kám & z Benátek brali se dále do Říma, kde jich papež Adrián
veleslavně uvítal. Herm. Jireček praví pak takto dále: „Máme
jisté stopy, že kudy se sv. Cyrill a Methoděj s těmi ostatky brali,
všude po nich kaple a kostelíky Klementské zůstaly, jako: V Chor
vátsku, v okresu Koprivnickém v osadě Kelemen (t. j. Klement)
zvané. — V Uhrách v osadě Heligenbrunn zvané, v okresu Němec
kého Novohradu ležící; pak v osadě Bilk v diecési Raabské
a v Močonku, blíž Staré Nitry na Slovensku. —- Na Moravě
u Osvětima nedaleko Velehradu, a v Lipůvce na dráze z Brna do
Čech. Kaple a kostelíky Svatoklementské rozmnožily se rázem po
.) Památky arch. D. ". str. 349.
2) Epitome Bist. Bol. ]. VI. pag. 57.
1) Pamůtky arch. D. 111. str. 229 atd. & Slov. Právo I. str. 116
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celé zemi České; nejprvé na dráze od hranic Moravských ke Praze:
Na Hradě Litomyšli, na hradě Hradci (nyní Králové), v Dobřeni
cích mezi Hradcem a Chlumcem, v Sadské, kdež starý dvorec
knížat Českých býval, na Levém Hradci, na Vyšehradě, na Opyši
hradu Pražského. z prostředka země České šířilo se zakládání
kostelů ke cti sv. Klementa na vše strany: Jsou a byly v Staré
Boleslavi,
v Bubnech u Prahy, v Odoleně-Vodě u Prahy,
v Chlumčanech blíž Citolib, v Chržíně u Budyně, v starých zašlých
Murách u Doksan nad Ohří, na Hradišti nedaleko Poříčí Sázav
ského, v Mirovicích a konečně na Práchni. Zalíbení toto v koste
lích Svatoklementských nemohlo pocházeti než z první doby
křestanstva.
Bavorští duchovní zakládali v zemích na křesťan
ství obrácených nejraději kostely sv. Ruperta, Emerama, Urbana,
Osvalda, Mauricia, Štěpána, Petra; kde působili sv. Cyrill a Metho
děj, rozšířilo se zakládání chrámů ke cti sv. Klementa. “
Dle těchto bystromyslných úvah a poznámek p. Jirečkových
patřil by tedy i Staroboleslavský kostelík sv. Klementa do počtu
těch starobylých kaplí čili kostelíků, jenž za časů našich sv. apo—
štolů Slovanských, a sice od nich samých byly založeny. A s touto
domněnkou shoduje se též pověst starožitná, v Staré Boleslavi až
podnes kolující, že totiž sv. Methoděj na. témž místě, kde dotčený
kostelík stojí, sedával a lid vyučoval, jakož jsme již v knihách
čtvrtých o tom zmínku učinili.
O dalších osudech kosteh'ka Svatoklementského nacházejí se
ještě tyto zprávy: V tak zvaných knihách nadacích za času císaře
Karla IV. tehdejším arcibiskupem Pražským, bl. Arnoštem z Par
dubic založených, činí se r. 1417 výslovná zmínka o tomto kostelíku.
Vypravuje se totiž o něm, že stojí vedle kostela sv. Kosmy
a Damiána a sice na hřbitově. Dále jest tam zaznamenáno, kterak

arcibiskup Pražský Konrad : Vechty na žádost kapituly Staro
boleslavské k tomu byl svolil, aby jedno nadací pánem Přibíkem
ze Smrkovic založené. z kollegiátního kostela do kostelíka sv.
Klementa bylo z té příčiny přenešeno, poněvadž téhož času tento
kostelík žádného správce duchovního neměl, který by v něm služby
Boží byl vykonával. Z těchto nadacích knih dovídáme se ještě,
že právo podací při kostelíku sv. Klementa náleželo tenkráte
pánům z Michalovic ').
Za neblahých časů husitských ušla sice kaple tato zkáze,
ale poněvadž věkem velmi sešla a chatrné byla, dali ji r. 1601
tehdejší probošt Staroboleslavský Václav Albin a s ním tamní
1) Libr. Erect. O. 3.
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děkan Jiří Steinwasser znova úplně opraviti. O tom svědčil
nápis na klenutí u vnitř kaple, který však později byl zabílen.
Kdo ji po zhoubném řádění Švédů v Staré Boleslavi za třidceti
leté války dal opravíti, není nám známo. Roku 1831 byla kaple
svatého Klementa opět opravena a vybílena. V pozdější době
roku 1859 stala se pak nová obnova celé kaple tě za následující
příčinou nevylmutedlnou. Na jižní straně vedle kostela svatého
Václava a přímo vedle kaple sv. Klementa vede nyní císařská
silnice do Brandýsa. Ku stavbě silnice této postoupila kapitola
Staroboleslavská jednu část hřbitova, a tím octnula se kaple sv
Klementa při samé silnici, kteráž nyní přímo vedle ní se rozpro—
stírá. Těžké nákladní vozy, po této císařské silnici jezdící otřásaly
však starými zdmi kaple sv. Klementa tak záhubně, že by celaí
kaple během času byla zahynula, kdyby tehdejší kanovník Staro
boleslavský J. P. Ilorčice se toho byl neujal, aby ještě v čas
Opravena a obnovena byla. Oprava a obnova tato provedena byla
se vší možnou šetrností starého původního rázu a podoby této
kaple ve srozumění s konservatorom kraje Pražského, tehdejším
děkanem \'yšehradským Vojtěchem Rnl'ferem.
Klademe tnto polyis, kterýž o této kapli, po její poslední ob
nově podal K. V. Zap v Památkách archeologických 1). „Výstavnost
jest nejvýš jednoduchá: podlouhlý čtverhran, k němuž se na vý
chodní straně polookrouhlá apsida připojuje. Délka obnáší i se
zdmi jen 42', a šířka 22'. Stavitelské ornamentiky (okrasy) není
ani stopy na ní, a bylo-li snad kdy co, to setřeno jest při opravě
r. 1601. Na západním průčelním štítu zachoval se ještě původní
kamenný kříž, východní štít jest obnoven a pozdějším železným
křížem ozdoben. Vchody jsou dva, jeden na průčelní západní, druhý
na severní straně, oba stejně jednoduché však původní; přes dvěře
do pravých úhlů vybíhající vypíná se ještě. ve zdi prohlubený
polokruh beze všech ve zdi vynikajících ozdob. Nade vchodem
v průčelní straně jest okno, na jižní straně téměř již pod klenbou
dvě okna původní, vedle nich ještě třetí, menší, v pozdějším čase
avšak stejným způsobem prolomené, aby světlo na kruchtu šlo.
V apsidě pak jsou též dvě okénka původní, na venek šikmo se
porozšiřující. Tato okénka, jako vůbec ve stavbách z oněch pra
dávných věků, málo světla do vnitřku přivádějí. V apsidě jest ještě
klenutí původní polokruhové, v podobě konchy, v lodi však bylo
r. 1857 dle původní křížové formy bez pasů obnoveno.“
Kaple sv. Klementa jest také z jisté ještě příčiny pro samou
__..

') Díl U. str. 349.
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kapitolu Staroboleslavskou pamětihodná, jakož o tom J. P. Hort-ice
zpravu podal 1). Až do roku 1788 držívala totiž dotčená kapitola
v kapli sv. Klementa své obyčejné schůze ěili sezení, v kterých
se o záležitostech kostelů Staroboleslavských a také kapitolních
jednávalo. Až do roku 1788 honosívala se kapitula Staroboleslavská
i tím právem, že většinou hlasů čestné kanovníky své svobodně
volila, majíc při volbě té zvláštní ohled na takové okolní děkany
a faráře, kteří v Staré Boleslavi o poutních slavnostech častěji ká
závali, zpovědi poutníků slyšívali, sobě o povznešení služeb Božích,
jakož vůbec o Staroboleslavské chrámy Páně & o tamní kapitolu
zvláštních zásluh byli získali. Starobylé právo toto zrušil však
císař Josef II. zvláštními dekrety r. 1788 a 1789 nařídiv, aby mimo
probošta, děkana a dvou kanovníků sídelních, arcibiskup Pražský
právo měl voliti šest čestných kanovníků Staroboleslavských; volbu
tu však vždy J. Veličenstvo také potvrzuje. Za těch dob. když
děkanové Staroboleslavští obyčejně v Praze sídlili, nebývali po
smrti své v Praze pochováni, ale v Staré Boleslavi. Když tedy
mrtvolu některého v Praze zemřelého děkana do Staré Boleslavi
převezli, uložili ji přes noc v kapli sv. Klementa, načež druhého
dne pohřbena bývala.
V kapli sv. Klementa konají se až podnes služby Boží ve
řejné dvakráte do roka, a sice jest tam vždy jedna zpívaná mše
sv. na den sv. Klementa v 8 hod. a druhá zpívaná mše sr. na den
sv. Máří Magdaleny v 7 hodin.

.) Popsaui uejstarožimějšiho kolleg. chrámu v Čechách sv. Kosmy a Da
miána a sv. Václava v Staré Boleslavi str.123.

Knihy šesté.
Světska sláva a výhody časně nezachráníly Starou Boleslav před
hrozící jí záhubou, ale tamní svatyně Marianske. a upomínka na
mučenickou smrt sv. Václava. —Smrtí tou byla celá České. země oslav
vena. — Zprávy o nejdůležitějších legendách Svatováclavských. —
Sv. vaclav vynikal neobyčejnými ctnostmi křesťanskými ve svém
životě. — Udatnost sv. Václava. —Státnicka moudrost a opatrnost
sv. Václava v jednání s králem Německým Jindřichem Ptáčníkem,
a kterak tenkrate národ Český před záhubou zachránil. —Jindi-ích
Ptáčník sprostíl sv. Václava ročního poplatku. — Sv. Václav byl
nejen knížetem ale i apoštolem národu Českého. _ Jeho tichost
srdce, a milostivost, jeho zmnžilost a různost. - Apoštolskou horli
vostí svou zachránil sv. Václav národ náš před záhubon mu hrozící.
- Jakého prospěchu a užitku z toho měl národ Český, že sv. Václav
po roce 928 v dobrém dorozumění byl s králem Jindřichem
Ptačnikem. — Veliké práce _a tuhé boje domácí sv. Václava za
příčinou pokřesťanění národa Českého. —_Spíknutí zemanův a Bo—
leslava proti sv. Václavu a ouklady k zavraždění jeho. — Popis
mučenlcké smrti sv. Václava.. —-Všechny staré legendy vyhlašují
sv. Václava za pravého mučeníka Kristova. — Starý popíratel
smrti mučenlcké

sv. Václava. —-—
Novověké domněnky

o příčinách

a pohnut-kách vraždy sv. Václava, které se s pravým pojmem
smrti mučenické nikterak neshodují. ——
Svědectví o pravém muče
nictvi sv. Václava. — Podmínky podstatné každého pravého muče
nictví za viru Kristovu, a důkazy, že všechny takové podmínky
se nalezají při zavražděni sv. Václava. — Úsudek v. v. Tomka
:. Palackého. —- Jakým právem se honosí Stará Boleslav býti
rodištěm sv. Václava.

Stará Boleslav honosila se jednou za své nejstarší doby tou
slávou světskou, že do počtu nejpevnějších hradů země České nále
žela, ano že snad za času Boleslava I. předním a nejpevnějším
hradem v celé naší vlasti byla.. V nejstarší době své požívala
Stará Boleslav i té slávy světské a výhody pozemské, že hlavním
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středištěm celé župy byla., že tudyž v ní samé a v podhradí jejím
hlučný, veřejný život panoval, že tam valný počet úředníků země
panských, posádka vojenská, a mimo to ještě četní řemeslníci roz
ličného druhu, jakož i domácí a cizozemští obchodníci přebývali,
a že tedy i do počtu předních průmyslných a obchodních míst
v Čechách tenkráte stávajících náležela. Pro veliké, rozsáhlé pra
lesy čili hvozdy v tamní krajině stávající, byla Stará Boleslav po
dlouhý čas jedno z nejoblíbenějších loveckých míst, kemž knížata
a králové Čeští rádi na hlučné honby zajížděli.
Všecka tato světská sláva, všechny tyto výhody a užitky
časné pominuly již dávno. Jestli ne dřívejiž, tak aspoň následkem
třicetileté války byla by Stará Boleslav nepochybně celá zanikla
a zmizela, tak jako bývalý hrad župy Kamenecké úplně zmizel,
že po něm ani stopy bezpečné neznáme. Ale svatyně Merianská
a upomínka ne mučenickou smrt našeho milého sv. Václava za
chránily Starou Boleslav před hrozící jí záhubou.
Touto mučenickou smrtí sv. Václava byla však mimo Starou
Boleslav i celá naše vlast Česká ne všechny budoucí časy nehy
noucí slávou od Hospodina obdařena, a národ náš Československý
získal zároveň velikého, přemocného přímluvce a orodovníke u trůnu
Božího, ku kterémuž předkové naši od věkův, a my sami až po
dnes s důvěrou nezvratnou voláme:
Ty jsi dědic České země,
Rozpomeň se na své plémě,
Nedej zahynouti
Nám ni budoucím
Svatý Václave,
Kyrie eleisonl
Smrt mučenická sv. Václava jest mimo to jeden z nejdůle
žitějších údajů v celém našem domácím dějepisu, poněvadž přesně
souvisela s životní otázkou celého národa. Sběhem totiž rozličných
událostí politických a mezinárodních octnul se národ Českoslo
venský za tehdejší doby v takových poměrech, že se o to jednalo,
bude-li z počtu žijících na světě národů smazán a zahuben, aneb
bude—lidále ještě žíti. Na rozřešení této životní otázky národu
Československého měla však smrt mučenická sv. Václava beze vší
pochybnosti vliv tak rozhodující, že konečně celá záležitost ta
lm prospěchu národa našeho byla vyřízena. O této mučenické
smrti našeho sv. dědice Václava chceme tedy nyní jedneti, do
tčenou důležitost její pro celý národ Československý vysvětliti,
jakož i některé nesprávné náhledy a domněnky, o ní za novějších
časů roztroušené, vyvrátiti.
Památky Staroboleslnvské.
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K tomu cíli a konci jest však zapotřebí, abychom nejprve'
kratičkou aspoň zprávu o některých dějepisných pramenech pře
deslali, z kterých se zprávy o sv. Václavu a jeho mučenické smrti
hlavně čerpají a pak také abychom aspoň některé ctnosti, jimiž
sv. Václav v živobytí svém pozemském vynikal, ohledali a uvážilL
Na základě toho všeho bude nám možno sledovati nestranně celý
sběh smrti mučenické sv. Václava, jakož i předůležitý vliv a vý—
znam, jejž smrt tato má pro celý národ Českoslovanský.
I. Co se tedy týče dějepisných pramenů, z nichž zprávy o sv
Václavu & o jeho mučenické smrti vážiti můžeme, známo jest, že
se nám z nejstarších dob a z pozdějších časů zachoval dost hojný
počet tak zvaných legend Svatováclavských '), které nejen vůbec
o celém životě sv. Václava zprávy podávají, ale také o rozličných
ctnostech, o přenešení těla jeho ze Staré Boleslavi do Prahy, ja
kož i o zázracích na jeho přímluvu od Hospodina učiněných je
dnají. Mimo to stává ještě jiných starých a pozdějších legend,
které jen částečně buď o smrti mučenické sv. Václava, neb o pře—
nešení těla jeho, neb o zázracích u hrobu jeho se sběhlých aneb
také o jeho chvále vypravují. Některé z těchto legend jsou dle
poznámky Fr. Palackého a dr. Jos. Emlera 9) i z té stránky velice
důležité a zajímavé, „poněvadž jsou zároveň nejstaršími památ—
kami dějepisectví Českého, a není téměř spisovatele, který se se
starými dějinami Českými obíral, aby byl o těchto památkách dě
jepisectví Českého šířeji neb stručněji nepojednal.“ Co do řeči
') Slovo „legenda“

znamená v řeči latinské tolik, jako „co má. čteno

býti.“ Užívalo se původně slova „legenda“ v řeči církevní k naznačení
takových úryvků, které se při službách Božích lidu křesťanskému ve
řejně předčítaly buď z rozličných epištol apoštolských vNovém Zákoně
Písma sv. obsažených, aneb také ze životopisů svatých a mučeníků
vzatých. Hned v druhém století po Kristu Pánu sbíraly totižaspisovaly
osoby duchovní, k účelu tomu od papežů neb od biskupů ustanovený,
rozličné zprávy o utrpení a smrti mučeníků Božích, a ze spisů těch
předčítaly se pak jednotlivé úryvky při službách Božích křesťanům, aby
příkladem sv. mučeníků ve víře a v ctnostném živobytí utvrzeni byli
Spisy takové nazývaly se latinsky „Acta Sanctorum“ t. j. „Skutky
Svatých,“ aneb jim také jednoduše „Martyrium“ t. j. po česku „Muče
nictví“ říkali. Později pak užívalo se slova ,legenda“ po výtce jen
o takových životopisech svatých a světic Božích, které ku vzdělání
ducha a srdce křesťanského ve víře a ve ctnostech složený byly. A právě
takOvé životopisy jsou i svrchu dotčené legendy Svatováclavské. -—Budiž
zde jeětě krátce podotknuto, že mimo to i nápis na penězích le—
gendou sluje.
*) Wůrdigung der alten bohm. Geschichtsehreiber S. 293 a Prameny dějin.
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máme o sv. Václavu hlavně legendy Staroslovanské, Latinské a.
České; řečí Českou sepsané legendy jsou však z časů pozdějších,
a naskrze na. základě starších legend Latinsky'ch spracované 1).
Poněvadž se tedy v knihách těchto častěji budeme odvolávati na.
nejdůležitější a nejhlavnější legendy Staroslovanské a Latinské
o sv. Václavu sepsané, od místa zajisté nebude položiti tuto o nich
aspoň kratičkou zpravu.
Sv. Václav umučen byl r. 935, a z druhé polovice téhož de
sátého století zachovaly se nám dvě dosti obšírně legendy o jeho
životě a smrti mučenické. Jedna z nich sepsána jest v řeči Sta
roslovanské a nazývá se. vůbec. „Legenda Pet.mhradská“, druhá
pak jest latině složena a sluje „Gumpoldův život sv. Václava kní
žete Českého“, aneb Gumpoldova legenda. Dvě tyto legendy po
kládají se nejen pro vysoké stáří své, ale i pro hojnost zpráv
v nich obsažených, mezi všemi ostatními legendami za nejdůležitější.
Gumpoldova legenda byla co do obsahu svého již dávno v mi
nulých stoletích vůbec známá, ačkoli jméno a stav skladatele jejího
teprv v nynějším století byl vypátrán. Legenda Petrohradská jest
teprv od r. 1830 dějepiscům známá. Nálezek její stal se v kraji,
kdež se ho nejméně nadíti bylo. Fr. Palacký podal o tom násle
dující zprávu 2): „Slavné známý skoumatel písem Staroslovanských
v Rusii, Alexander Vostokov, našed v jednom měsícislovu 3) v bi
bliotece kancléře Ruského hraběte Rumiancova, psaném na konci
XV. století, ke dni 28. září obšírnější sepsání o životu sv. Václava,
nežli v obyčejném prologu “')se nachází, vydal je tiskem v jednom ča
sopisu Petrohradském v původní Staroslovanské čili Cyrillské řeči;
odkudž potom Vác. Hankou do češtiny přeloženo a v Časopisu Česk.
Museum na. r. 1830 na str. 453—462 vytištěno jest“ I*).Od koho,
kdy a kde tato legenda složena byla, to v rukopisu jejím udáno
není. Rus Vostokov a po něm také Václ. Hanka měli za to, že
původně sepsána byla v jazyku Českém a že pak teprv do řeči
Cyrillské byla přeložena. Ale Fr. Palacký & s ním i „dokonalý
znatel řeči Cyrillské a České“ Pav. J. Šafařík, byli toho mínění,
') Tamtéž.
'-') Časop. Česk. Mus. 1837. str. 407.
3) „Měsícislov (minej) jsou v církvi východní Slovanské životy svatých
v kalendářovém pořádku položené.“

') Prology jsou krátký výbor : „měsícislom“ Prologjest slovo Řecké, zna
menající po česku tolik co pochvalné slova.
a Nové vydání této legendy v řeči Cyrillské a v Českém překladu nachazí
se v „Pramenech dějin Ceskýc .“ D. 1. str. 127—134. od Jos. Kolal'e
upravené.
'

4.
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že legenda Petrohradská původně v Čechách sepsána byla v řeči
Cyrillské. Pav. Šafařík dokázal totiž nejprvé, že se v legendě Pe
trohradské více než šestnácte takových výrazů nachází, kterých
v žádné jiné legendě řečí Cyrillskou sepsané není nalézti, a kterých
tomu nasvědčují, že skladatel legendy té byl rozený Čech 1). Na.
základě těchto úspěchů snažil se pak Fr. Palacký dále dokázati,
že tatéž legenda nebyla sice „hned aneb brzy po umučení sv.
'áclava“ sepsána, ale že předce již „z druhé polovice X. století
pochází“ 9). Fr. Palacký odůvodnil tuto svou výpověď rozličnými
důkazy, hlavně pak na to poukázal, že již od času Svatopluka
krále Moravského a Bořivoje knížete Českého až do r. 1097. služby
Boží v Čechách vedle Latinské řeči konány byly také v řeči Staro
slovanské, a že tudyž i knihy Staroslovanské v Čechách v uží
vání byly. Protož tedy' na snadně jest domýšleti se, že legenda
Petrohradská ve Staroslovanském jazyku v Čechách sepsána, a pak
k východním církvím donešena býti mohla. -— Mimo tuto delší
legendu Staroslovanskou máme ještě jiné menší a také chvalo
zpěvy na počest sv. Václava v téže řeči sepsané. Některé z nich
vydány jsou v Pramenech dějin Českých 3).
Legenda Gumpoldova o sv. Václavu sepsána byla. za císařo
vání Ottona II. v době od r. 973 až do 983. Tomu nasvědčuje
sám skladatel v předmluvě řka, že mu sepsání legendy té uloženo
bylo „posvátným rozkazem vítězného a osvíceného císaře Ottona
II.“ *) Proslulému znateli kronik středověkých J. J. Pertz-ovi po
štěstilo se r. 1823 jméno skladatele této legendy vypátrati. Nalezl
totiž v knihovně Volfenbitelské stkvostný rukopis této legendy,
zhotovený na konci století XI. neb na začátku století XII., a sice
na rozkaz nějaké kněžny Hemmy neb Emmy, v němž jméno skla
datele určitě jest udáno a sice „Gumpoldus Mantuanus episcopus“
t. j. Gumpold Mantovský biskup. Jiný dějepisec Bůdinger dokázal
pak z jedné staré listiny, že za. panování císaře Ottona II. (r. 973
až 983) skutečně byl v Mantově biskup, jménem Gumpold, a že
následoval po biskupu Martinovi. Dr. Jos. Emler vyslovil i tu do—
mněnku, že snad právě v době té, když se o zřízení biskupství
Pražského, jenž jak známo r. 973 skutečně bylo zřízeno, příčina
k sepsání této legendy dána jest 5).
Jinou Latinskou legendu o utrpení sv. Václava sepsal jakýsi
*) Viz o tom v Čas. Čes. Mus. 1537 str. 410—411.
*) Viz tamtéž str. 413.
3) Díl I, str. 125, 136 a l36.
') Prameny děj. Č. D. 1. str. 147.
5) Viz o tom více v Pramenech Dějin Česk. D. I. Úvod. str. XY.

mnich ze řádu sv. Benedikta, jménem Vavřinec, a sice v Italii
v hlavním klášteře celého řádu Benediktinského, Monte—Cassino
zvaném. Starý rukopis legendy této nachází se, pokud víme, jedině
v dotčeném klášteře. Jiří J. Pertz má za to, že sepsán byl. ve
věku XI. Dr. Beda Dudík klade původ jeho do století XD. Znal
cové tvrdí o té legendě, že co do spůsobu podání i co do obsahu
svého jest samostatná, od Gumpoldovy legendy nezávislá. „K své
práci užil mnich Vavřinec jen ústního sdělení, ale poněvadž zprávy
jeho na zprávy legend Staroslovanských nás upomínají, zdá se,
že ten, kdo mu ústní zprávy dal, měl vědomost o nich z legend
Staroslovanských.“ Tak praví o této legendě Dr. Jos. Emler ').
Máme ještě jinou legendu Latinskou, která v minulých sto
letích nejvíce byla rozšířena Tomáš Pešina z Čechorodu, bývalý
děkan kapituly Svatovítské v Praze, pokládal za skladatele legendy
této biskupa Pražského jménem Izzo čili Hyzag), jenž od r. 1023
až 1030 biskupský stolec v Čechách zaujímal, vynikaje svým pří
kladným a zbožným životem, zvláště pak svou štědrostí a láskou
k nemocným a chudým Někteří Spisovatelé nazývají legendu tuto
legendou Izzovou. Poněvadž však Tomáš Pešina žádných důvodů
neuvedl, že biskup Izzo skladatelem této legendy jest, popíral
domněnku jeho Jos. Dobrovský 3), dokládaje, že prý z časů pozdějších
pochází. Ale Dobrovský připouští, že v XIV. a i v XIII. století
již vyňatky z této legendy v rozličných kněžských hodinkách se
nacházely. Jeden rukopis této legendy nachází se nyní v Římě
v bibliotéce Vatikanské. Dostal se tam darem bývalé královny
Švédské Kristiny, která jej ze Švédska do Říma přivezla. Ru
k0pis ten náleží bezpochyby do počtu těch rukopisů, které
vojsko švédské za třidcetileté války v Praze ukořistilo, a do
Švédska zavezlo; chvalitebnou snahou & dlouhou prací Raj
hradského benediktina Dr. Bedy Dudíka byly však tyto uko—
řistěné rukopisy během roku 1878 konečně opět navráceny a na
cházejí se nyní v Brně v archivu zemském. Dotčený rukopis
bibliotéky Vatikanské psán jest dle úsudku znalců v XII. století“),
z čehož vysvítá, že legenda tato jest aspoň o jedno století starší,
nežli se Dobrovský domníval, jehožto úvahy o starých legendách
ač místy dobré a důkladně, ale místy také „hyperkritické“ jsou,
') Tamtéž str. XVI.
:) Phosphorus septicornis pag. 554 v notě. — Legenda ta otištěna jest
v Pramencch děj. Česk. D. I. str. 183—190.
3) Kritische Versuchc I. 5. 11 und III. 5. 22.
') Beda Dudík Itcr Roman. 1. str. 319.
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jakož mimo jiné nejnověji opět Dr. Jos. Emler vším právem
dokládá ').
Zachovala se nám také jedna legenda Svatováclavská, kterouž
v XIV. století složil sám císař Karel IV.. Otec vlasti, na základě
rozličných starších legend a ústního podání, nacházejícího se v živé
paměti národu Českého. Legenda ta jest nám mimo jiné velmi
četné důkazy patrným toho svědkem, jak veliký a vroucí ctitel
sv. Václava byl císař Karel IV., který si neocenitelných zásluh
o blaho země České a Moravské vydobyl. Dle úsudku Dr. Jos.
Emlera padá složení legendy té „do prvních let panování Karlova;
nebo když si dal kancléř Karla IV., Jan ze Středy, psáti vele—
známý a stkvostný svůj Liber viaticus, dal řečenou legendu také
do něho vepsati. A poněvadž známo jest, že se sepsání této knihy
stalo ještě v době, než se Jan ze Středy stal biskupem (1353),
musila býti té doby naše legenda již složena. Že Karlovi na tom
záleželo, aby legenda jeho dočkala se i hojného rozšíření, to viděti
jest z kroniky Pulkavovy, za přímého účastenství jeho složené, do
níž téměř doslovně byla přijata . . . Život sv. Václava byl od
Karla IV. sepsán zajisté jazykem latinským . . . Ale velmi brzy
po sepsání latinském převeden byl na jazyk Český, aspoň v první
části, jdoucí až po ztrestání pomocníků bratrovraha Boleslava“ “).
Mimo svrchu v-ytčené máme ještě dost hojný počet jiných
řečí Latinskou složených legend o sv. Václavu. Jednu část těchto
v starých rukopisech stávajících legend, mezi nimiž i legenda
Izzova a také úryvky z legendy mnicha Vavřince byly, zkoumal
a velmi přísně posuzoval Jos. Dobrovský ve zvláštním německy
sepsaném a z trojího oddělení sestávajícím spisu svém 3). Na
základě úvah svých dokládal pak Dobrovský, že prý skladatelům
všech mu známých legend za prvotní pramen sloužila legenda
Gumpoldova, z kteréž nápotomní skladatelově nových legend jeden
od druhého opisujíce zprávy své o sv. Václavu čerpali, jenom že
je místy buď zkracovali aneb rozličnými přídavky a také pouhými
výmysly čili smyšleninami svými rozšiřovali, jak se jim to právě
k účelu hodilo.
Avšak Dobrovský dočkal se toho ještě za živobytí svého. že
J. J. Pertz, vydav částečně svrchu dotčenou legendu mnicha
') Prameny děj. Čes. D. 1. Úvod str. xu.
") Spisové císaře Karla IV. na oslavu pětistyleté památky jeho, sbor Matice
České. K vydání upravil Jos. Emler. 1878. str. XVI.
') Kritisclie Versuche, die altere bohm. Geschichte von spatoren Erdia—.h
tungen zu reinigen. I—IIl.
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Vavřince, dokazoval, že se na legendě Gumpoldově nezakládá,
alebrž že zprávy z jiného pramene vzaté a také jináče spořádaně
podává 1).
Po smrti Dobrovského přišlo pak patrně na jevo, jak mylný
byl jeho svrchu uvedený úsudek, že všechny zprávy, jichž se
v ostatních legendách Svatováclavských mimo legendu Gumpoldovu
dočítáme, jsou jen pouhé výmysly čili smyšleniny jednotlivých
skladatelů dotčených legend. Dobrovský pokračoval totiž ve svrchu
naznačeném spisu svém v práci Gelas. Dobnerem započaté, a jakož
se za to má, v ní také dokázal, že skladatel tak zvané Křišťanovy
legendy o sv. Ludmile a sv. Václavu, již Boh. Balbín v Třeboňském
archivu nalezl, nebyl syn Boleslava I. jménem Chrstan čili Křistau,
ale někdo jiný mnohem pozdější, který si to jméno dal, aby legenda
jeho více váhy měla. Při této příležitosti vyslovil tedy Dobrovský,
že legenda Křistanova jest beze vší ceny, poněvadž prý všechny
zprávy, kterých se v legendě této dočítáme, a kterých Gumpoldova
legenda nemá, jsou pouhé smyšleniny Křistanovy. Za takou smy
šleninu udával Dobrovský k. př. zprávu, že Drahomíra při uložení
mrtvoly sv. Václava do rakve hned po jeho usmrcení ve Staré
Boleslavi přítomna byla, poněvadž Gumpold ve své legendě o tom
žádné zmínky nečiní 9). Ale když r. 1830 legenda Petrohradská
nalezena a uveřejněna byla, shledalo se, že tak zvaný Křistan
zprávu tuto sám nevymyslil; nebot legenda Petrohradská vypravuje
mnohem zevrubněji a živěji nežli Křištan o Drahomíře takto:
„Uslyševši pak máti jeho (sv. Václava), že zabit jest syn její,
přiběhla a hledala ho; a uzřevši jej, padla k srdci jeho a plačíc,
sbírala údy těla jeho, syna svého. Sebravši pak je, nesměla jej
nésti do domu svého, ale v popově dvoře omyvše a oblekše jej,
nesli a položili jej v chrámě. Obávavši pak se máti jeho smrti,
prchla do Chorvat“ 3). Zprávou touto dokázalo se tedy nepopira
telně, že dotčený úsudek Dobrovského jest naskme mylný.
Z této a z jiných ještě podobných příčin posuzují také za
naší doby znatelé legend Svatováclavských legendu Křistanovu
zcela jinak, než ji Dobrovský v první čtvrti století nynějšího posu
zoval. Dr. Jos. Emler souhlase v tom s Dobrovským, že skladatel
legendy té nebyl syn knížete Boleslava I. ale někdo pozdější ve
věku XIV., pokládá „legendu Křistanovu jakožto ukončení a takřka
soujem téměř všech starých legend o sv. Ludmile a o sv. Václavu“ 4).
') Archív fur acltere deutsche Geschichtskunde V. str. 130.
2) Kritische Versuche IH. Seite 99.
3) Viz Prameny dějin Česk. D. I. str. 132, a na str. 219 zpravu Křištanovu

') Prameny dčj. Č. D. 1. mod xm.
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Dále tomu nasvědčuje Dr. Emler, že tak zvaný Kristan při sklá—
dání své legendy užil nejen legendy Gumpoldovy, ale také legendy
Petrohradské, tak zvané Wattenbachovy legendy o Utrpení sv.
Ludmily, o kteréž legendě V. V. Tomek jasně ukázal, že jest ještě
starší než legenda Gumpoldova'), a mimo to ještě jiných pozděj
ších legend. Zprávu svou 0 legendě Křistanově ukončil pak Dr.
Emler touto velmi důležitou poznámkou: „Křistanova práce zůstane
zajímavou kompilací, a kritice historické poučením, že obe

zřetnosti potřebí & opatrnosti, než se konečný úsu
dek o pramenu stane, &co nepotřebný se zavrhne“ 2;—
-—Tolik tedy onejhlavnějších legendách Svatováclavských, jejichžto
zprávy nám za pramen a základ sloužiti budou při následující roz
pravě o ctnostech a smrti mučenické našeho milého sv. Václava.
K těmto zprávám přiložíme tuto ještě několik poznámek
o legendách vůbec. Mezi lidem katolickým koluje obyčejně mimo
zprávy v jednotlivých legendách zaznamenané ještě mnoho po
' věstí o rozličných činech světců a světic Božích. To platí
zejmena v tom případě, když některý svatý za živobytí svého
takové postavení, takovou činnost , horlivost měl , a takové
oblíbenosti u lidu dosáhl jako náš svatý Václav. Rozumí se
též samo sebou, že žádná legenda s to není všechny jedno
tlivé případy a události ze života některého světce popsati, zvláště
když činnost a působení světce některého tak rozličné a spolu tak
rozsáhlé bylo, jako to opět v živobytí sv. Václava nalézáme. Za
těmito příčinami se tedy nejen státi může, ale skutečně také již
nejednou stalo, že v současných legendách o některém světci se
psaných, v jedné více a v druhé zase méně zpráv o tomto světci
jest nalézti, právě tak, jako v rozličných o jednom a témž proslulém
vojevůdci neb státníku sepsaných životopisech nejsou vždy všechny
jednotlivé zprávy zaznamenány, ale v jednom životopisu jest jich
více, v druhém zase méně položeno. A leckdys dočítáme se vkra—
tkých životopisech právě takových hodnověmých zpráv o některém
muži, které bychom v dlouhých a rozsáhlých životopisech jeho
darmo hledali. Z příčin dotčených se také státi může a skutečně
již nejednou se stalo, že v některé později složené legendě leckteré
zprávy o světci se nacházejí, o nichž starší legendy pražádné
zmínky nečiní, ačkoli zprávy takové liché a smyšlené nejsou. Pra
men, z něhož skladatel pozdější legendy tyto zprávy čerpal, může
býti a častokráte skutečně jest ústní a živé podání, které ze

')ČaaMus.král. Čes.k
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skutečné události povstalo a se také živé a hodnověrně mezi lidem
udrželo. Kratičkou sice ale dobrou poznámku učinil tedy Josef
Emler řka, že některá pozdější Spracování legendy Gumpoldovy
o sv. Václavu rozšíření se dočkaly „snad i z ústního podání“ ').
Jest zajisté pravdě zhola nepodobno, že by naši staří předkové,
kteří sv. Václava od nejstarších dob, a hned již po jeho smrti
mučenické tak vroucně ctili, velebili a tak horlivě a důvěrněvsou
kromých a obecných potřebách za pomoc vzývali, kteří vše, co jim
milé a drahé bylo, svatováclavským nazývali; jest pravíme pravdě
zhola nepodobno, že by titéž naši předkové pražádných jiných
zpráv o svém milém sv. Václavu nebyli ústním podáním neb le
gendami & jinými ještě prostředky mezi sebou zachovali mimo
zprávy ty, které cizí biskup Gumpold ve své legendě sepsal! Do
čteme-li se tedy v jedné neb druhé pozdější legendě Svatováclavské
nějaké zprávy, o které biskup Gumpold ve své legendě žádné
zmínky nečiní, nemůžeme a nesmíme z toho hned, beze všech jiných
podstatných a závažných dokladů uzavírati, že Zpráva ta jest
pouze smyšlena. A to platí i v tom případě, když ze slohu pozdější
této legendy, aneb z celých jednotlivých vět zřejmě vysvítá, že
skladatel pozdější legendy Gumpoldovu legendu před sebou měl,
a jí hojně jakožto zřídla při spisování užíval. Že se pak leckteré
zprávy o sv. Václavu po dlouhý čas pouhým ústním
podáním
mezi lidem hodnověmě mohly zachovati, tomu nasvědčuje poznámka
Herm. Jirečka, jenž praví 2): „Co se týče věrnosti ústného podání
v národě, není nepříhodné ukázati na to, žet i pohádky neboli
pověsti národní, žet i drobné písně národní, ano i pověry ničím
jiným se neudržují v lidu nežli ústuým podáním; a že se zacho—
vávají v celku neporušené, o tom svědčí nepopíratelný starobylý
ráz mnohých a shoda u nejrozličnějších národů.“ Má-li zásada
tato platnost logickou při pouhých pohádkách a pověrách, má tím
větší platnosti při pověstech, týkajících se činnosti, působení a
vůbec živobytí tak velikého a národu našemu tak milého světce
jakým jest sv. Václav. Ovšem že pak i takové pověsti nestran
nému kritickému rozboru třeba jest podrobiti, nežli se jich za
pramen dějepisný užívá.
V životě světců a světic Božích shledáme mimo to leckdys
i takových činů a událostí, kterých význam a vliv závažný teprv
později, někdy až po dlouhých letech patrně se objeví z rozlič
ných výsledků. Současní aneb po nich hned následující skladatelé
') Prameny D. I. Úvod XVII.
'-') Spisy zábavné a rozpravné. Svaz. 11. str 96.
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životopisů svatých nejsou ani s to důležitost a závažnost takových
jednotlivých činů a událostí patřičně oceniti, poněvadž jim mohutné
výsledky jejich známy nebyly a známy býti nemohly, jelikož se
teprv později ukázaly. Pozdějším spisovatelům legend, kteří se ta
kových výsledků sami dočkali, je na své oči viděli, jest napotom
patrna důležitost a vážnost činů a událostí řečených. Není se tedy
tomu diviti, když pozdější skladatelé legend leckdys malé zprá
vičky starších legendistův rozpřádají, a na ně zvláštní pozornost
čtenáře obracují aneb k nim všelijaké poučlivé a zbožné poznámky
dodávají. Může se i státi, že pozdější legendisté do svých legend
jednu neb dmhou pověst mezi lidem kolující a všelijakými novými
přidatky změněnou přijali, poněvadž se toho dopátrali, že pověst
ta na nějakém pravdivém základě Spočívá. Ve všech takových a
jiných podobných případech zapotřebí jest Opět obezřetnosti a Opa
trnosti, než se konečně pověsti takové za nepotřebné zavrhnou.
II. Sv. Václav stkvěl se v celém životě svém netoliko obyčej
nými, ale i zvláštními, vynikajícími ctnostmi křesťanskými, a ctnosti
ty vynikaly nejen v jeho soukromém, ale také v jeho veřejném
a panovnickém životě tou měrou, že se jimi již za živobytí svého
daleko za hranicemi Českými stal proslulým, jakož o tom svědectví
podává nejen Dalimil ve své rýmované kronice, ale i Sigbert
Gemblacký, který jej „proslulým spravedlnosti a svatosti“ nazval.
Bedlivou pečí a starosti své sv. báby Ludmily vyučen b_vl
sv. Václav již ve svém nejútlejším stáří ve víře a v ctnostném
živobytí křesťanském. Jednoduše ale krásně vypravuje o tom
legenda Petrohradská takto: „1 dala jej bába jeho Ludmila učiti
knihám Slovanským; a on následuje svého učitele, dobře se naučil
rozumu všemu v brzce. Přesadil pak jej kníže Vratislav v Budeč,
a chlapec počal se učiti knihám latinským a naučil se dobře.“
A když pak sv. Václav již vládnouti počal, píše o něm dotčená
legenda Opět takto: „A Bůh seslal takovou milost na Václava
knížete, že počal rozuměti knihám Latinským, jako biskup nebo
duchovní, že když vzal Řecké knihy neb Slovanské, četl v nich
ku své zábavě. A netoliko knihám rozuměl, ale i víru plně, všem
chudým dobře činil, a chudé krmil a pocestné přijímal. dle slova
evangelia; Boží sluhy krmil dosyta, a vdov nedal urážeti nikomu.
a lidem všem, chudým i bohatým, všem byl milostiv“ ').
Všechny tyto a jiné podobné chvalitebné skutky sv. Václava
nebyly však nikterak na ujmu pravé, hrdinské zmužilosti a udat
nosti, která se v každém panovníku křesťanském nutně dožaduje.
') Prameny Díl. 1. str. 128.
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O hrdinské zmužilosti sv. Václava zachovala se nám pověst dů—
ležitá v jedné legendě. Sotvy že sv. Václav vládu nastoupil, povstal
proti němu mocný vojvoda Zlický, jmenem Radislav, s úmyslem,
aby jej s trůnu knížecího svrhl a sobě podmanil. Sv. Václav, jsa
tenkráte mladík asi 20tiletý neváhal pole proti němu sebrati. Obě
vojska potkala se u Žitoměře t. j. u nynější Stolmíře v Kou
řimskn. A tu objevila se jednak hrdinská zmužílost, jednak otcovská
láska sv. Václava k lidu sobě poddanémn v překrásném světle.
Zželelo se totiž svatému knížeti krve lidu, která se k vůli odboj
nému Radislavu s obou stran měla prolévati. I neváhal jako pravý
otec a jako pravý hrdina křesťanský své panství a svůj vlastní
život v šanc vydati za ušetření lidu Bohem mu svěřeného. Vyzval
tedy odbojného Radislava na souboj a sice pod tou podmínkou,
aby z nich obou ten budoucně byl hlavním knížetem, kdo v sou—
boji zvítězí. Pyšný Radislav nucen byl vyzvání ze studu přijmouti.
Když pak souboj u přítomnosti obou vojsk již již měl počíti, spatřil
najednou odbojný Radislav nad hlavou sv. Václava stkvělý kříž
a po straně sv. 'áclava anděla mečem ozbrojeného, který mu,
totiž Radislavovi, vyhrožoval. Strachem pojat, skočil Radislav bez
prodlení s koně, a padna na kolena před mladistvým knížetem
Václavem za odpuštění jej prosil. Sv. Václav mu nejen ze srdce
svého odpustil, ale velikomyslně k němu ještě pravil: Vrať se domu
s pokojem, a. měj na svém dosti, já tvého nežádám.
O hrdinské zmužilosti a udatnosti sv. Václava zachovala se
vůbec živá pamět v národu našem, který si od starodávna již sv.
“Václavanejen pokorného a pobožného, ale také jednostejně udat 
ného vždy představoval, jakož V. V. Tomek již před lety dobře
pravil 1). Od nejstarších dob Chodíval totiž národ náš s kopím sv.
Václava do boje, píseň „Svatý Václave, vojvodo České země“ bý
vala u nás písní válečnou, až po dnešní den chová se v Praze,
v chrámu Páně Svatovítském přilbice, meč a brněná košile sv.
Václava (z kteréž se jedna malá částečka také v kollegiatním
kostele Staroboleslavském nachází), a lid náš má až podnes u ve
liké uctivosti tyto svaté pozůstatky. Kdokoli by tedy nelíčenou
a hlubokou pokoru sv. Václava, jeho něžnou a srdeěnou pobožnost
na ujmu jeho hrdinské zmužilosti a udatnosti chtěl vychvalovati,
soudil by beze vší pochybnosti jednostranně, a měl by vždy sobě
na odpor stálou, starověkou a živou tradici národa našeho, která
tím větší váhu do sebe má, poněvadž národ náš všechny upomínky
na sv. Václava vždy s velikou uctivostí a láskou chová.
') Čas. Č. Musea 1858 str. 486.
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Mimo hrdinskou udatnost a zmužilost stal se sv. Václav ne
méně proslulým svou opatrností čili rozšafností, kterážto ctnost
dle výroku nejznamenitějších bohoslovců mezi ostatními ctnostmi
mravními první místo proto zaujímá, poněvadž se jí nikdo hono—
siti nemůže, kdo si ostatní ctnosti mravně pod jistou aspoň míru
neosvojil. Patrný důkaz této své neobyčejné opatrnosti podal sv.
Václav zejmena svým jednáním proti králi Německému Jindřichu
Ptáčníku r. 928. Za panování Karolingův, t. j. králů frankských
7. rodu Karla Velikého pošlých, nuceni byli Čechové roční p0platek
záležející z 500 hřiven stříbra a 120 volů k říši Německé odvá
dětí. Po vymření Karolingů nastoupili v říši Německé vládu
knížata z rodu Saského, a jeden z nich, svrchu řečený král Jindřich
příjmím Ptáčník zamýšlel také Čechy uvésti pod moc svou a ob—
noviti nad naší vlastí panství bývalých Karolingů. Podmaniv sobě
ncjprvé v delších válkách Slovany Polabské v krajinách na půl
noci od Čech ležících, zejmena Lutice v Brandenburku a Milčany
v Lužici, vtrhl konečně s velikým vojskem svým a také s vojskem
spojence svého Arnulfa vojvody Bavorského do Čech, a táhl přímo
ku Praze. Sv. Václav, který tenkráte již asi od pěti let v Čechách
panoval, vida ohromnou sílu vojsk Německých, zpozoroval záhy,
že s to nebude brannou mocí svou tak četnému nepříteli odolati
a jej ze země vypuditi. Za jeho časů nebyla ještě moc hlavního
knížete v Čechách tou měrou sesílena a upevněna, jako se to po—
zději za Boleslava I. a II. stalo. Tehdejší vojvodové čili županové
jednotlivých kmenů v Čechách bydlících nebyli všickni hlavnímu
knížeti svému tak oddáni, aby se na ně v čas války byl mohl spo
"lehnouti, poněvadž někteří z nich po úplné neodvislosti od hla—
vního knížete, aneb po rozmnožení svého panství na ujmu jiných
bažili. Při těchto okolnostech, a při poměrně slabém vojsku, jež
su. Václav proti mocnému nepříteli do pole vyslati mohl, bylo se
tedy obávati, že Jindřich Ptáčník nejen zvítězí, ale že pak celou
zemi Českou v tuhé poddanství uvede, jakož to již dříve učinil
Slovanům Polabským, kteří se požadavkům jeho nechtěli pod—
robiti, a kteří pak následkem poddanství na ně uvaleného i po
némčeni byli. Měla-li tedy země Česká od zhoubné války býti vy
svobozena, neměli-li předkové naši v tuhé poddanství Německé
uvedeni býti, a neměli-li pak následkem tohoto poddanství i o svou
národnost přijíti: nezbývalo zajisté sv. Václavu nic jiného, než
moudrým a opatrným vyjednáváním mocného nepřítele k tomu
přiměti, aby od dalšího vedení války ustál, a se nějakou menší
výhodou uspokojil.
A to právě podařilo se výborně sv. Václavu. Svou neobyčejnou
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moudrostí a opatrností dovedl sobě krále Jindřicha Ptáčníka tak
nakloniti, že od dalšího hubení země a válčení ustál, že žádných
nových břemen na zemi Českou neuvalil, ale že se tím uspokojil,
když mu Čechové opět každoročně 500 hřiven stříbra a 120 volů
odváděti budou, jako to již dříve za panování Karolingů činívali.
Nemůž tedy o tom býti pochybnosti, že sv. Václav svou moudrosti
a Opatrností celou zemi Českou a celý národ náš od velikého zlého,
ano snad i od konečné zéhuby tenkráte zachránil! Ano podobá se
tomu, že při této příležitosti sv. Václav i své starší protivníky
neškodnými sobě učinil, a moc svou knížecí značně sesílil.
Dle Zprávy v rýmované kronice Dalimilově zaznamenané
osvobodil pak sám král Jindřich Ptáčník, (jejž Dalimil císařem
nazývá, ač v Římě na císařství korunován nebyl) za kratičký čas
sv. Václava opět od poplatku dotčeného, a osvobození tohoto hlavní
příčinou byl hluboký dojem, který na císaře (t. j. krále) Jindřicha
způsobila pobožnost sv. Václava a také zázrak, jejž Bůh na
oslavu sv. Václava učiniti ráčil. Sv. Václav, pozván byv na dvůr
císařský k jakýmsi společným poradám knížat panujících Opozdil
se jednoho dne na svém modlení v kostele, tak že císař a knížata
!: poradě shromáždění na jeho příchod měli čekati. To rozmrzelo
velice císaře, pokládajícího toto opozdění-se sv. Václava za urážku
císařské velebnosti učiněnou. V hněvu svém nařídil tedy císař
všem v poradě přítomným knížatům, aby sv. Václavu, až do porady
přijde, pražádné úcty nevzdali, a si jej vůbec ani nevšimli. Po
kratičké době vstoupil skutečně sv. Václav do porady; knížata na
poradě přítomná zachovali se zcela dle rozkazu císařem jim daného,
ale k velikému podivení bylo jim všem najednou viděti, že císař
sám, spatřiv sv. Václava, ihned 3 trůnu svého sestoupiv, sv. Václavu
naproti kráčel, jej s velikou úctou uvítal, a konečně ještě k tomu
vyzval, aby vedle něho samého na trůnu císařském své místo
zaujal. Knížata nevědouce sobě tuto nenadálou změnu vysvětliti,
tázali se po skončené poradě císaře, proč svůj dřívější úmysl tak
neočekávaně byl změnil, a místo důtky sv. Václavu tak velikou
čest byl prokázal. Na tuto otázku dostalo se jim za odpověď, že
jak mile sv. Václav do poradní síně vstoupil, císař sám na své
vlastní oči na jeho čele zlatý kříž spatřil, a po obou stranách
téhož sv. Václava dva císaři vyhrožující anděly uviděl. Tímto
viděním ulekán nemohl se císař zdržeti, aby na místě svůj dřívější
úmysl nezměnil, a sv. Václava, jejž sám Bůh zázračně oslavoval,
neoslavil. Následkem tohoto zázračného vidění prosil pak ještě
císař sv. Václava, aby jeho přítelem byl, a si na památku z po
kladnice císařské několik klenotů sám vyvolil. Ale sv. Václav
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nevzal sobě nic jiného než rameno sv. mučeníka Víta; načež císař
vida tuto nezištnost, z vlastního pudu roční p0platek , totiž
500 hřiven stříbra a 120 volů, jejž země Česká jemu odváděla,
sv. Václavu odpustil. Závěrka Dalimilova zní takto:
1 je sě Václava knězě ciesař prositi,
by jeho přietel ráčil býti,
a z jeho klénotóv ráčil vzieti,
což by jedno ráčil chtieti.
Tehdy kněz (kníže) svatý, o jiném nic netbaje,
tó za najlepšie jmaje,
vzé svatého Víta ruku,
jenž pro Bóh trpěl velikú muku.
Tehdy ciesař z své milosti
všie roboty zemiu zprosti ').

Tyto poslední dva verše nepřipouštějí tuším jiného smyslu,
než že král Jindřich Ptáčník zemi Českou z úcty a lásky k sv.
Václavu zprostil poplatku ročního, poněvadž země Česká žádného
jiného břemena čili roboty, jak Dalimil po básnicku praví, k říši _
Němerké neměla. Zprostil-li však král Jindřich sám dobrovolně,
a z veliké úcty k sv. Václavu zemi Českou výročního p0platku,
pak ovšem odhaluje se nám svrchu uvedená smyšlenina Dobne—
rova 2) v celé své jalovostí, že se totiž Boleslav Krutý a jeho
náhončí z usmrcení sv. Václava tím očistovali před lidem, poně—
vadž se sv. Václav poddal králi Německému Jindřichovi, poněvadž
se mu nově poplatkem ročním zavázal, a poněvadž přílišným přá
telstvím k němu přilnul.
Třeba tuto ještě zvláštně vytknouti, že sv. Václav nebyl

mezi knížaty Českými ani první, ani také poslední, jenž roční po
platek králům neb císařům Německým odváděli. Sám Boleslav I.
čili Krutý zavázal se v čtrnáctém roku panování svého, roku totiž
950. císaři Otovi I., že mu dotčený poplatek poznovu odváděti
bude, že ničeho proti němu více nepodnikne, a k slovu danému
napotom vždy věrně stál, aniž chtěl nadužiti nesnáze Otovy, když
r. 953 nové odbojné povstání všech téměř knížat Německých jemu
zkázou hrozilo 3). I sám Bracislav I., Achilles Český, podvoloval
se r. 1039 Německému králi Jindřichu 111.k odvádění starodávného
.) Viz vydani Jos. Jireěka, Prameny D. 111. str. 58. 59.
2) Viz Knihy první.
3) Fr. Palacký Dějiny nár. C. D. 1. c. 1. str. 244; v. v. Tomek Děje
kral. (3. str. 25.
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poplatku 120 volů a 500 hřiven stříbra, ačkoli zároveň při jednání
o mír k tomu nikterak svoliti nechtěl, aby dobytých zemí a ko
řisti Polských navrátil a také se osvědčoval, že raději cokoli pod
stoupí, nežliby k nějakému novému jhu naproti králům Německým
se zavázal 1). Tak vypravuje nejstarší letopisec Český Kosma, a do
úst jednatelů Českých ve jménu knížete Bracislava I. ku králi
Jindřichovi mluvících tato slova klade: „To svědčí našinců poko
lení za pokolením; to tobě každého roku platíme bez odpornosti
(t. j. 500 hřiven stříbra, 120 volů), a chceme platiti nástupcům
tvým. Ale jestli že bys nás chtěl nějakou porobou mimo zvyklost
práva obtěžovati, jsme hotovi raději umříti, než snášeti břímě ne
zvyklé“ 2). Na základě této zprávy letopisce Kosmy a jiných ještě
pramenů dokládá V. V. Tomek, že odvádění dotčeného poplatku, jejž
Čechové nejprvé k říši Frankské a po vymření Karolingův k říši
Německé platívali, již asi 120 let dříve počalo, nežli sv. Václav
v Čechách na trůn zasedl. V. V. Tomek a také Dr. Hermenegild
Jireček mají totiž za to, že původ p0platku dotčeného nalezá se
v době panování císaře Karla Velikého, který ztroskotav ku konci
století osmého říši Avárskou korunován byl konečně r. 800 po
Kristu od papeže Lva III. v Římě za císaře Římského, jakožto
obnovitele svrchované moci starých císařů Římských, a tudíž i za
ochrance celé církve křesťanské. Z této důstojnosti císařské odvo
zoval si Karel Veliký a jeho potomci na trůnu císařství Římského
právo ku panství nad celým světem křesťanským. a povinnost
k rozšiřování víry křestanské mezi národy pohanskými. „Tu, jak
se zdá, praví V. V. Tomek 3), brzy také pokusil se Karel Veliký
o podmanění Čechů, a obrácení jich ku křesťanství. Jen z na
dšené písně pohanského pěvce Českého v rukopise Králodvorském
máme temnou zprávu o tom. Čechy byly opanovány vtrhnutím
cizího vojska do země, a pod jeho záštitou začalo zavádění řádů
křesťanských a hubení pohanských . . . Panství cizích v zemi české
netrvalo však tehdáž dlouho. Čechové zdvihli se proti němu . . . vede—
ním udatného Záboje. Vojsko cizí bylo poraženo v boji, Luděk, vůdce
cizinců, padl mkou Zábojovou , a zbytky nepřátelské moci při
nuceny jsou k útěku ze země . . . .
Co právě z toho nejspíš následovalo, to zapsali Frankští le
]) Fr. Palacký tamtéž str. 307.
*) Prameny, Díl n. str. 30. Viz také Dr. Jos. Kalouska České státní právo
str. 4.
3) Děje král. Česk. str. 14. — Viz také Herm. Jirečka Spisy sebrané Svaz..
11. str. 46—53. 0 zpěvu „Záboj a Slavoj“ budeme na jiném místě jeětě
zevrubněji mluviti.
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tcpisci. Roku 805 totiž vypravil Karel Veliký dvoje velké vojsko
do Čech, vedením prvorozeného syna svého Karla. Frankové pro
táhli zemí Lučanů, kdež darmo obléhali Kadaň, a přešedše přes
Ohři, vtrhli do knížecích Čech někde v okolí Řípu, ano i přes
Labe, tedy do země Pšovanů. Čechové však, nemohouce tak ve
liké moci odolati v šiku, zaujali postavení v lesích a na vrších,
i pokoušeli nepřítele odtud menšími šarvátkami, ve kterých přišel
tolikojeden z tehdejších vojvod čili lechů Českých o život. Fran
kové, trpíce nedostatek potravy a píce, musili konečně odtáhnouti
s nepořízenou. Hned roku potomního vtrhlo vojsko Franské opět
do země, ale utrpělo škodu, jak Frankští letopiscové praví. jen
malou. O dalším válčení nic se nepíše. Zdá se, že se věc skon
čila smlouvou nějakou, kterou Čechové, jakožto národ malý, pod
volili se k ročnímu poplatku, aby sobě zjednali pokoj s nepřítelem
příliš mocným. Souvěký životopisec Karla Velikého počítá Čechy
výslovně mezi národy, které Karel učinil sobě poplatnými, a dle
starého podání, které zachoval Kosma, obnášel poplatek tento
„ročně 500 hřiven stříbra a 120 volů.“ Našli se arcit a nacházejí
se až podnes spisovatelé, jenž z tohoto ročního p0platku dovozují,
že prý knížata Česká králům neb císařům Německým slibovali
člověčenství, že zemi Českou v léno říšské od nich přijímali, za
vazujíce se konati manské povinnosti dotčeným králům neb císařům,
jako je ostatní knížata Německákonali. Nesprávnost a neplatnost to
hoto dovozování odhalil dostatečně Fr. Palacký na rozličných
místech spisů svých. Poukázal totiž Palacký na to '), že předně
knížata Německá, jenž skutečně své země v léno od králů přijí
mali, nikdy jim nebývali poplatní. Když tedy knížata Česká králům
Německým poplatní byli, na jevě jest, že zemi svou od nich v léno
nepřijímali, a to tím méně, poněvadž za druhé, poplatnost manskou
službu čili léno vylučuje. Kdyby však spisovatelé Němečtí uznati
nechtěli, že poplatnost manskou službu vylučuje, nuceni by byli
připustiti, že i císař Ludvík Dítě stal se manem Madarův, poněvadž
se jim k ročnímu poplatku zavázal. Konečně neprovozovali králové
Němečtí nikdy v Čechách té moci ani zákonodárné, ani soudní,
ani vykonávací, která jim ve všech zemích Německých bez odporu
náležela. K tomu ke všemu dodáváme ještě tuto poznámku Dr.
Jos. Kalouska s*): „Jediné právo, které sobě císařové časem přioso—
bovali ve vnitřních záležitostech Českých, bylo rozhodování o právu
nástupnictví na knížecím stolci, a však ne z práva, nýbrž z pří—
., Dějiny D. I. č. 1. str. 244.
") Ceské státní právo str. 8.

65
ležitosti, kterou jim poskytovaly rozbroje mezi členy rodu Přemy
slova. Jestli jeden nápadník knížecího stolce při takových příleži
tostech vešel v závazky nějaké nové, nepřekáželo nic straně
druhé, závazkův takových neuznávati, poněvadž ti, kteří v ně vchá
zeli, neměli k tomu moci bez řádného svolení národa
. . Závazky
ty záležely obyčejně v sumě peněz, za kterou si nápadník kupoval
přízeň cizince a později někdy i pomoc vojenskou k dosažení
stolce Českého; v pravdě však ani nevešel závazek ten v právní
obyčej, aniž ve smlouvy mezinárodní, kteréž jediné rozhodují
o právním poměru Čech k říši.“
Ze všech těchto zpráv o poplatku, jejž knížata Čeští k říši
Německé platívali, jest tuším na bíledni, jak liché a křivé jsou
všechny úsudky a domněnky, že by sv. Václav nějakého práva.
země České k vůli Jindřichu Ptáčníkovi byl zadal. S ostatek jsme
již svrchu podotkli, že sv. Václav za prvních pěti let panování
svého dotčený poplatek králi Německému ani neodváděl, poněvadž
se to po vymření Karolingů vůbec dříve nedělo, dokud král Jindřich
Ptáčník s velikým vojskem do Čech nevtrhl, aby si mimo jiné
požadavky i další odvádění téhož poplatku pojistil.
O tomto poplatku zachovala se ústným podáním v Staré
Boleslavi ještě jedna zajímavá pověst, kterouž bývalý děkan kolle
giátní kapituly Staroboleslavské Jiří Bílek v jednom rukopise
zaznamenal, z něhož ji napotom Boh. Balbín tiskem uveřejnil 1).
Pověst tato vypravuje: Kdykoli se stalo, že některý z nástupcův
sv. Václava na trůnu Českém tento výroční poplatek k říši Německé
nebyl nucen odváděti, obětoval jej panující kníže neboli král Český
na počest sv. Václava, dědice Českého, a sice tímto způsobem.
Jednu část poplatku t. j. 500 hřiven stříbra obětoval prý vždy dle
zvyku a obyčeje samému hrobu sv. Václava na hradě Pražském,
a druhou část poplatku t. j. 120 volů daroval prý vždy do Staré
Boleslavi tamním duchovním a žákům, aby jich buď k výživě své
upotřebili aneb k užitku svému zaprodali. Dle též pověsti nazýváni
bývali ve Staré Boleslavi tito darovaní voli, voly Moravskými,
poněvadž se tam z Moravy odváděli.
Nebude tnto od místa podotknouti, že dle pověstí v starých
kronikách zaznamenaných, císař Oto I. při svrchu dotčeném sjezdu
knížat sv. Václavovi též důstojnost královskou udělil, ale že svatý
Václav titulu královského nikdy užívati nechtěl. Tak vypravuje
k. př. Jan Doubravský ze Skály ve své latinské kronice 9), Daniel
1) Epitome lib. I. cap. VII. pag. 27- 29.
a) J. Dnbravíi Hist. Bob. lib. V. pag. 32.
Pomůcky Staroboleelavůé.

Adam z Veleslavína. ve spisu „Rodové knížat a králův“ atd. '),
Boh. Balbín *) a jiní. — Stránský ve spisu svém latinském Respu
blica Boema udává, že prý již otec císaře Ota I. král totiž Jindřich
Ptáčník sv. Václavu důstojnost královskou udělil. Pověsti tyto jsme
zde hlavně proto připomenuli, aby se vědělo, odkud pochází, že
v starších spisech, v rozličných nápisech a zpěvích Českých sv.
Václav častokráte nazýván bývá králem Českým. [ sám císař
Ferdinand III. nazýval sv. Václava králem. Při kollegiátním kostele
Staroboleslavském nachází se až po dues obraz sv. Václava na
pergameně tištěný a zlatem malovaný, v stříbrném pozlaceném
rámci zadělaný, který tam na počest sv. Václava darován byl od
císaře Ferdinanda III. r. 1663. Na zadní straně obrazu toho
napsal císař Ferdinand III. svou vlastní rukou tato slova: „Svatý
\Váczlaw, králi Czeský, pros sa mne. Ferdinand.“ Že písmo toto
a také obraz od císaře Ferdinanda III. skutečně pochází, zjištěno
jest zvláštním svědectvím, k obrazu přiloženým, jež sepsal a svým
podpisem stvrdil tehdejší nejvyšší purkhrabí Pražský Bernard Ignac
hrabě z Martinic.
Mimo svrchu naznačené ctnosti vynikal sv. Václav ještě ji
nými nevšedními ctnostmi křesťanskými, o kterých tuto jediné za
tou příčinou nejednáme, poněvadž úplný životopis sv. Václava
naskládáme. Avšak z těchto ostatních ctnost-í sv. Václava nelze
nám jednu mlčením' minouti, ano za povinnost sobě pokládáme,
ji tuto zvláště vytknouti a pozornost. k ní obrátiti. Sv. Václav
vynikal totiž po celý čas panování svého velikou a „neobyčejnou
horlivosti v uvádění a rozšiřování víry křesťanské v Čechách.
Tato jeho horlivost byla tak veliká, tak ;rozsáhlá a úsilovná, že
jej pro ní vším právem apoštolem národa našeho nazývati můžeme.
A právě tato apoštolská horlivost. byla toho ještě nejhlavnější pří
činou, že sv. Václav i té veliké slávy konečně došel, býti pravým
mučeníkem Kristovým. Sv. Václav byl tedy nejen knížetem panu—
jícím, ale také Spolu apoštolem národa Českoslovanského. Přihází
se to velmi zřídka v dějepisu, aby tyto dvě vlastnosti čili výteč—
nosti, panovnictví totiž a apoštolství, v jedné a té samé osobě
byly spojeny; když pak se k těmto dvěma výtečnostem v jedné
a též osobě přidruži ještě pravá smrt mučenická za víru křesťan
skou, stane se tím osobnost taková v dějepisu církevním a svět
ském objevem ještě řidčejším, ale zároveň také obdivu hodnějším.

]) Staročes. bibl. Vydal J. V. Rozum D. H. str. 15.
') Epit. 1. I. c. VII. pg. 28.

'
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A takovou velikolepou, neobyčejnou a zvláštního obdivu hodnou
osobností jest nás milý. sv. Václav, dědic země České!
O činnosti apoštolská sv. Václava dočítáme se v jeho živo
topisech po různu těchto zpráv: Sv. Václav dával po rozličných
místech v Čechách kostely stavěti, obohacoval je a jmenovitě v tom
své zalíbení míval, když oltáře zlatým neb kovovým leskem hojně
se stkvěly. Dle udání legendy Petrohradské konaly se již za pa
nování sv. Václava v Čechách veřejné služby Boží s podobnou
okázalostí a důstojnosti. s jakou se to tenkráte jen u jiných veli
kých národů křesťanských dělo. Sv. Václav navštěvoval obyčejně
města říše své ve výroční čas posvěcení kostelů jejich. Na tako
vých posviceních obcoval vždy slavným službám Božím, aby vel
može a lid svým vlastním příkladem poučil, kterak neděle a svátky
světiti, a službám Božím obcovati mají. Za tehdejších čanů panoval
v Čechách neblahý obyčej, že chudí rodičové pohanští dítky své
vlastní v porobu čili otroctví prodávali. Sv. Václav kupoval ta
kové nebohé dítky za své peníze, dával je v křesťanském nábo—
ženství dobře vycvičitzia pokřtiti, a pak je zase na svobodu pro
pouštěl. Tenkráte panoval nejen v Čechách ale také jinde i ten
obyčej, že každý dlužník, buď si stavu světského neb duchovního,
otrokem se stal věřitele svého, když dluh svůj v určitý čas ne
mohl zaplatiti. Sv. Václav vykupoval dle možnosti i takové dluž
níky z poroby; byli-li to lidé stavu světského a pohané, jednal
s nimi podobně jako s dítkami v porobu uvedenými; byli-li to
osoby duchovní, přepustil je hned na svobodu, a staral se o ně
všemožně. Duchovenstvo křesťanské , jenž za poručnické vlády
matky jeho Drahomíry z Čech bylo vypuzeno, povolal sv. Václav
hned jak vládnouti počal, nazpět do země, navrátil mu jmění ztra
cené a přidal mu výživy s dostatek. Na dvoře knížecím dávaly se
za dřívějších časů při rozličných příležitostech velmožům českým
slavné hody, a kníže jim mimo to ještě stkvostné dary, zbraně
totiž drahocenné a roucha nádherná uděloval. Tento obyčej zrušil
sv. Václav za ten příčinou, aby uspořených tím peněz na podporu
nuzných, na stavby chrámů a jiné dobré skutky mohl obrátiti.
Duchovenstvo z cizích zemí do Čech příchozí vítával sv. Václav
s radostí, a je všemožně podporoval, když se na rozmnožení víry
křesťanské v Čechách jalo pracovati. A tím vším neuspokojil se
ještě sv. Václav. On sám používal bedlivě každé příležitosti, aby
lid ve víře křesťanské poučil, a ho k ctnostuému životu napomenul.
I vypravuje se o něm, že při takovém vyučování se zvláštní umě—
lostí a Spůsobilostí sobě počínal. Mluvil—li k pohanům mírné a
usedlejší povahy, vykládal jim laskavě marnost všech věci svět
5.
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ských, popisoval jim živě svrchované dokonalosti Božské, kreslil
jim s nadšením slávu nebeskou, kterouž Bůh nejvýš dobrotivý při
pravil těm, kdo víru křesťanskou ze srdce vyznávají a svůj život
dle učení Ježíše Krista spravují, a tak lásku k Bohu a k pravé
víře v nich rozněcoval. Bylo-li mu však jednati s pohany srdce
tvrdého aneb rozumu tupého, rozkládal jim důrazně přísnost soudů
Hospodinových a velikost trestů, které jich po smrti očekávají,
aby bázeň Boží zatvrzelé srdce jejich obměkčila, a je k pravé
víře a životu křesťanskému přivedla. Jakožto pravý učeník a apo
štol Kristův vynikal sv. Václav také svou neobyčejnou tichostí
srdce; celá mysl, celá povaha jeho klonila se vždy k upřímné
shovívavosti a k slitování i nad všemi, kde pro své zločiny spra
vedlivého trestu zasloužili. Za tou příčinou dal hned na počátku
panování svého obořiti všechny mučírny a šibenice, zrušil také
trest smrti vůbec, aby i skuteční a opravdoví zločincové prodlou
žením života času nabyli k pravému pokání za hříchy své, a tak
s milostí Boží duši svou spasiti mohli. Stává se často, že lidé
k tichosti srdce a k dobrotivosti jakýmsi přirozeným sobě pudem
naklonění, přísněji a důrazněji jednati nedovedou, i když toho
nutná potřeba nastane. Slabostí touto nadržují pak, ač neradi,
hříchům a nepravostem jiných lidí a stávají se jejich spolu
vinníky. Tichost a_ milostivost svatého Václava nepocházela
však z pouhého pudu přirozeného, ale zakládajíc se na víře
Kristově byla u něho pravou nadpřirozenou ctností křesťanskou,
a proto se také svatý Václav při vší své veliké tichosti a milo
stivosti neobjevil nikdy býti slabochem, aniž hříchům a nepra
vostem mocných velmožů nějak nadržoval. Zcela na0pak, máme
na to dokladů závažných, že svatý Václav velmi neohroženě adů
razně sobě jako pravý apoštol počínal, když jeho tichost a milo
stivost nic neprospívala, a když se o vykořenění hrubých hříchů
a nepravosti jednalo, kterýmž jedna část tehdejších šlechticů po
hanských oddána byla.
Jeden z nejstarších životOpisů sv. Václava, totiž Gumpoldův,
zaznamenal dosti obšírnou zprávu o této apoštolské horlivosti sv.
Václava, a tak zvaná legenda Izzova a Křištanova zprávu tu krátce
potvrzují. I vypravuje tedy Gumpold, kterak sv. Václav dOSpěv
k stáří mužskému, jednoho dne k sobě svolati dal šlechtice a dvo—
řany a jim v horlivosti své velmi důtklivou řeč držel. Po kratičkém
úvodu řečnil k nim v tento smysl: „Hned od počátku mého
pacholetství vroucně po tom toužím, abych já, bídný tvor, Stvo
řitele celého světa poznati, a službě jeho oddati se mohl. Ale co
pachole po smrti otcově, jsa mezi bratry nejstarší, nastoupil jsem
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usnešením vaším v knížetství. Mírnou uzdou zákonů a vedením

Božímřídiljsem zemi,a chránil jsem dle možnosti vlast
proti síle nepřátel. Vy pak, nedbavše až posud v srdcích svých
o poznání pravdy svrchované, a nesrovnávajíce se se mnou ve víře,
činili jste mi až po tuto dobu velmi často nemalou křivdu svými
úmysly, v kterých si převrácenost vaše sice libuje, ale které velice
jsou na odpor poctivosti. Toto jsem až posud snášel; ale těchto
pout, zůstanu-li živ & budu-li dále panovati, chci odtud prost
a prázden býti. Stal jsem se z jinocha mužem, a dle Písma
vyprázdním což bylo jinošského. Nebudu více naslouchati vaší
nepravosti, nýbrž řídě činy své přikázaním Božím, pevně státi
budu, posilněn jsa Božskou milostí. Pročež at přestane nyní úkladně.
poštívání vaše proti mně, at přestanou v schůzích obecných kruté
vaše rady. Láska k míru at vře doma i venku v zemi. Soudcové
at převracovziním nepřekazují práce, jakýkoli užitek přinášející.
Ohavných vražd na vlastních příbuzných spáchaných, jimiž poškvr
něni býváte, at se nikdo více nedopouští. Jestliže z bázně před
králem nejvyšším neustanete od porušování tohoto zákona, hněv
náš, proti nešlechetníkům horlivostí pro Boha roznícený, každému
takovému provinilci hlavu stíti rozkáže“ 1). Tak mluvil & jednal
tichý, pokorný a milostivý sv. Václav, když otcovské napomínání
& dlouhá shovívavost nic neprospěly, a když šlo o zamezení hříchů
a nepravostí. Vypravuje pak Gumpold ještě dále, že šlechticové
a dvořané, jenž se byli proti sv. Václavu spikli, po této výhrůžce
v strachu domů odešli, a pocítivše ráznou sílu svatého knížete,
hrdou pýchu svou odložili, a obvyklé úklady proti tak velice sva—
tému muži strojiti přestali,—ale jen nakrátký čas, jakož doslovně
(lumpold podotknul. Jiný příklad, kterak rázně si počínal pokomý
a tichý sv. Václav při napravování mravů, když otcovská. shoví
vavost a dobrá napomenutí nic neprospívaly, zaznamenán jest v tak
zvané legendě lzzově čili Hyzově. Sv. Václav věda dobře, jak
smutných a strašlivých následků opilství mezi lidem působí, a že
jím netoliko jednotlivci nýbrž celé rodiny a celé osady v kratičké
době na mizinu bývají uvedeny, snažil se všemožně, neřest tu z lidu
vykořeniti a další rozšiřování její zameziti. A poněvadž to u opilců
po dobrém nešlo, —jakož tomu dosaváde denní zkušenost nasvědčuje,
dával sv. Václav bez všech dalších rozpaků opilce pernými tresty
tělesnými hned trestati, jak mile se na nich okázalo, že jsou opilí.
Legenda lzzova vypravuje o tom takto: „Vlídně mluvíval (sv.
Václav) k vojínům, ty však, o kterých věděl, že jsou surovci a že
') Prameny D. 1. str. 155, 156.
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se toulají bez příčiny, neb že v krčmách popíjejí a od pravé víry
odpadávají, ihned k stolici přivázati a přísně mrskati dal“ ').
Z všeho toho jest zároveň také na biledni, jak tuhbu. jak
dlouhou a jak velikou práci sv. Václav podstoupil, když s pravou,
nezlomenou horlivostí apoštolskou víru křesťanskou všemožně
v Čechách rozšiřoval.
Avšak leckterý novověký politik aneb filosof, jenž tomu
uvykl, všecko co mu pod oči přijde posuzovati a měřiti dle tak
zvaného hmotného prospěchářství, aneb snad i leckterý novověký
nevěrec, jenž Božský původ víry křesťanské uznávati nechce,
a na náboženství vůbec jen s usmívaním pohlíží, mohl by se tuto
tázati, co asi prospěl sv. Václav dotčenou svou neobyčejnou hor
livostí při rozšiřování víry křesťanské v Čechách, to jest, jakého
proapěchu a užitku měl z toho všeho náš národ Českoslovanský
a naše vlast, země Česká?
Na tuto a na podobné jiné otázky odpověděl již Frant. Pa
lacký jasně a zřetelně v Dějinách národu Českého *) , řka: „V po

křesťaněnízáleželaoné doby životní otázka všech národův
Slovanských.

KřesťanskáEvropa byla, shodou Bohem damn,

osobila sobě dědičně všecku někdejší vzdělanOSt Řekův a Ří
manův. Jakkoli časem znuzena i skalena, byla předce vzdělanost
tato sama v sobě takové dokonalosti schopna i nade všecky jiné
výtečná, že nad ní a vedle ní žádný jiný spůsob osvěty dařiti se

a prospívati nemohl. Bylo tedy Slovanům

aneb přilnouti

k ní dobrovolně, aneb zahynouti v boji s ní kone
čně.“ Polabští Slované, Obodrité totiž, Luticové, Ratarové a jiní
ještě kmenové slovanští podnikali skutečně tento zoufalý boj, po
něvadž je hrabivost tehdéjších Němců při uvádění víry kře—
sťanské v tamních krajinách k boji takovému popuzovala a tento
dlouhý a zoufalý zápas nemohl, jakož Palacký praví, jináče
ukončen býti nežli ouplnou zkázou a záhnbou národů těchto Slo
vanských. „Že Čechové, — toť jsou opět slova Palackého, —
osudů Obodritů, Luticů, Ratarů a jiných pokrevenců svých znikli,

za to nejvíce děkovati mají včasnému a upřímnému
pokřesťanění

svému“ 3). Poukázavpak na to, kterak přičiněním

sv. Cyrilla a Methoděje křesťanství pravým duchem apoštolským
na Moravě a v Čechách uvedeno bylo a se proto také ujalo, do—
ložil Palacký ještě tato důležitá slova: „Tehdejší vévodové Čeští
.) Prameny D. I. str. 185.
') D. I. č. 1. str. 229.
8) Tamtéž str. 231.
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neměli opravdu nic většího

ani důležitějšího

činiti, nežli

dokonati počaté křesťanem národu svého“ ').
Dle všech těchto zajisté důkladných úvah Frant. Palackého
nucen jest každý, budsi křesťan buďsi nevěrec, vyznati a tomu
přisvědčiti ——nechce-li jinak "za předpojatého neb nevědomce pla

titi — že totiž náš milý sv. Václav byl nejenom výtečný ale nad
míru moudrý státník, peněvadž bystrou myslí sv0u dokonale poznal,
že za tehdejších Eerpských poměrů mezinárodních předně pro
náš národ ČeskOSlovanský & také pro Slovany vůbec, žádný jiný
druh vzdělanosti nemohl býti užitečný a prošpěšný mimo vzděla
nost a osvětu křesťanskou. Za druhé, že náš národ dle tehdejších
světových poměrů nucen byl buď dobrovolně přilnonti k této kře
sťanské osvětě, aneb že v boji proti ní nutně měl zahynouti. Za
třetí, poněvadž sv. Václav poznal, že za tehdejších poměrů politi—
ckých jakožto hlavni kníže v Čechách nemůže nic většího nic důle—
žitějšího činiti, než započaté již křestanění národu svého rozšiřo
vati a zdokonalovati.
Dále z těchto důkladných úvah Frant. Palackého ještě 'plyne,
že sv. Václav sobě neocenitelných a nehynoucích zásluh o tehdejší
prospěch a blaho časné celého národa našeho vydobyl, poněvadž
s tak ůsilovnou, neobyčejnou a vskutku apoštolskou horlivostí na
pokřesťaněnínároda našeho pracoval; nebot „za jeho doby bylo pokře
stanění životní otázkou všech národů Slovanských“ A tyto zásluhy
sv. Václava o časné blaho, a o samé bytí čili zachránění národu našeho
před úplnou záhubou vynikají tím více a jsou tím závažnější, po
něvadž sv. Václav při své péči a horlivosti o pokřesťanění národu
našeho velikých a tuhých bojů domácích musil přestati, a ko
nečně svou horlivost pro vim křesťanskou a tudyž i'pro blaho
časné a pro zachránění národa našeho před úplnou záhubou samým
živobytím svým zaplatil. A právě tyto neocenitelné zásluhy sv.
Václava o náš národ jsou tuším toho nejhlavnější příčinou, proč
předkové naši dílem z vděčnosti, dílem z hluboké a pevné důvěry
sv. Václava dědice Českého od věků již prosívali a za pomdc vzý
vali, aby nedal zahynouti jim, ani budoucím. Neobyčejná a pravá.
apoštolská horlivost sv. Václava o rozšiřování víry křesťanské
v Čechách přinesla tedy národu našemu mimo jiné hlavně ten
užitek, že národ náš nebyl poněmčen, nebyl zahuben, jako se to
Slovanům Polabským skutečně stalo.
Na základě těchto ůvah porozumíme tomu také snadněji,
kterak to k užitku a prospěchu národa našeho sloužilo, že sv.
:) Dějiny nár. č. Díl 1. c. 1. str. 231.
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Václav po r. 928 až do mučenickě smrti své a králem Německým
Jindřichem Ptáčníkem v dobrém dorozumění žil, a do žádných
válek s ním se nepouštěl. Řím a Cařihrad byly tenkráte dvěma
nejhlavnějšími zřídly osvěty a křestanství, s kterými takě Čechově
a Moravané do spojení vstoupili. Ale po zahynutí říše Moravské
byly všecky jejich bezprostředně svazky s Římem a s Cařihradem
hlavně tím přetrženy, že se Asiatský národ Maďarský v Uhřích
usadil, a pak v první polovici století desátého svými loupeživými
nájezdy nejen okolní země, ale i Německo, Italii a Francii neu—
stále znepokojoval a trýznil. Vypravuje o Maďařích Palacký takto:
„Každoročně vídati je bylo, ježto na rychlých koních, lehce zbro—
jeni, a však i když utíkali nebeZpečni, na kořist vyjížděli a vra
celi se nepotrestáni: 908 do Sas i Durinska, 909 do Šváb, 910
do Bavor a do Frank, (kdežto Německý král sám k ročnímu po
platku se jim zavázal), 912 do Frank i Durink, 913 do Šváb, 915
až pod Fuldu a Bremy, 917 do Švejcar, do Elsas i Lotrinska,
919 do Italie i Francie, 922 do Italie, 924 přes Italii do jižně
Francie, též do Sas a k Rejnu, 926 Opět k Rejnu, do Elsas i do
Švejcar atd. Kvapem nenadálým, všezábubně, co ledovití mraci,
bouřívali přes vlasti a zmizívali opět, dříve než těžká zbroj Ně—
mecká proti nim shlučiti se uměla; nehledajíce než plenění a lou
peže, nebavili se dobýváním pevných míst, ale míjeli je a vyhý
bali se větším bitvám, aby jen s kořistmi domů se vrátili. Není
pochyby, že i Čechy, ležíce jim na cestě do Sas a Durink, ne
jednou od nich probíhány a pleněny byly, ačkoli chudě věku to—
hoto památky nic o tom nepovídají“ 1).
Když tedy sv. Václav v Čechách vládnouti počal, žila ještě
velká část národu našeho v pohanství, kněžstva křestanskěho bylo
v zemi velmi málo, tak že ani k utvrzení nových křesťanů ve víře
nedostačovalo. Žáci sv. apoštolů našich Cyrilla a Methoděje byvše
z Moravy již dříve vypuzeni odebrali se do Bulharska, a spojení
Čech s Bulharskem bylo tenkráte zhola nemožně, poněvadž se
pohanští Maďarově v bývalé Panonii usadili. „Čechy — tak praví
Opět Fr. Palacký na jiném místě svého dějepisu 2) -—_neměvše
ještě vlastního biskupa, nemohly již odjinud než z Němec, anebo
z Italie skrze Němce, nabytí hlasatelův evangelium, a tím spolu
státi se oučastny všech dobrodiní novoeerpskě
vzdělanosti.“
Chtěl-li tedy sv. Václav, aby se v Čechách víra křesťanská rozši—
řovala, a v pokřestanéní záležela tenkráte životní otázka všech
1) Dějiny atd. D. 1. č. 1. str. 227.
2) Di! 1. č. 1. str. 234.

73
národů Slovanských -—chtěl-li sv. Václav národ Český novoevrop—
ské vzdělanosti křesťanské učiniti oučastným a jej před záhubou
zachrániti, nezbývalo mu nic jiného, než hledati především pokoj
ného obcování s říší Německou, která jediná mohla mu oné doby
k dosažení účelu jeho nápomocna býti. Pokojné a přátelské obco
vání s říší Německou podávalo mimo to sv. Václavu větší čáku,
že bude moci odolati loupeživým nájezdům pohanských Maďarů.
Nuže tedy nebyl to nějaký okamžitý prOSpěch a užitek poli

tický. ale byla to sama životní otázka národu Českého, jenž se
toho nutně domáhala, aby se sv. Václav s králem Německým
Jindřichem Ptáčníkem (lo žádných půtek a válek nepouštěl, nýbrž
aby spíše v pokojném a dobrém dorozumění s ním setrval. A po
něvadž sv. Václav skutečně tak jednal, podal tím nový, patrný
důkaz veliké moudrosti státnické, a rozmnožil tím neocenitelné
zásluhy své o celou budoucnost národa našeho.
Neobyčejně ctnosti sv. Václava a jeho neocenitelné zásluhy
o národ Československý objevují se ještě zřetelněji před zrakem
naším, uvážíme-li jen kratičce, jak velikých prací a tuhých bojů
domácích bylo sv. Václavu za tou příčinou podniknouti, aby víře
křesťanské a s ní vzdělanosti novoevropské v Čechách volného
rozvoje zjednal, a tím národ náš z hrozící mu záhuby zachránil.
Přechod z pohanství na víru křesťanskounestal se nikdy u žádného
národu najednou a bez velkých prací, namahání a častěji také bez
velkých bojů a různic domácích. Tomu nasvědčuje celý starý
a novověký dějepis církevní. Nejhlavnější překážkou při zavádění
víry křesťanské u pohanských národů nebyly však a nejsou až
posud tak zvané theoretické články víry křesťanské, k. př. o nej
světější Trojici Božské, o vtělení, narození, umučení Syna Božího
a jiné podobné, nýbrž předpisy a zákony mravní, vztahující se
na přemahání a potlačení nešlechetných a soběckých žádostí
a skutků, které člověka bez pravé víry a bázně Boží žijícího
velmi snadno tak daleko zavedou a sníží, že se v mravech svých
více podobá němé tváři, než tvoru rozumnému.
Nedivme se tedy tomu, že i u nás v Čechách přechod
z pohanství stál tuhých domácích bojů, a že dlouhá léta trval.
Sv. Vojtěch, jenž v 47tém roce po mučenické smrti sv. Václava
stolec biskupský v Praze nastoupil, zápasil pak více let s tuhým
odporem panstva i lidu", zasazuje se o zrušení mnohoženství,
o nezrušitelnost svazků manželských, o nepříslušnost stavu manžel—
ského mezi příbuznými, o svěcení neděl a svátků atd. Po smrti
sv. Vojtěcha, jenž se r. 997 udála, uplynulo opět 42 let, a svrchu
jmenované neřesti panovaly v Čechách ještě u velké míře. Tomu
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na svědectví jest slavný slib veřejný, jejž za panování knížece
Bracislava I. r. 1039 České vojsko návodem tehdejšího biskupa
Pražského, jménem Šebíře, u hrobu sv. Vojtěcha v Hnězdně sic
žilo, zavázavši se pilně zachovati přísné zákony pro zlepšení mmm
v Čechách Bracislavem I. vydané. \Ještě ku konci téhož století
jedenáctého ctily se v Čechách sem tam svaté háje a stromy,
zabíjely se oběti pohanským modlám, držívaly se pohanské obřady
nad hroby mrtvých, a hádači, čaroději a kouzelníci potloukali se
jakožto zbytkové pohanští po zemi. Z toho všeho dá se snadno
uzavříti, jak tuhý boj bylo asi sv. Václavu podstoupiti, když
s pravou apoštolskou horlivostí víru křesťanskou v Čechách rozši
řovati počal. Jedné části tehdejších zemanů a také dvořenínů sv.
Václava protivila se velice tato jeho horlivost apoštolská. Sobková
ti zřeli na to neustále s nelibostí, že sv. Václav, staraj'e se vse
možně o zlepšení mravů v národu našem, jejich nezřízeny'řn
choutkám a žádostem byl na odpor, že jmění a důchody knížecí
na podporování chudiny, na vykupování otroků, na stavby kostelů
a vůbec na rozmnožení víry křesťanské v Čechách raději obětoval,
než aby je na uchlácholení jejich lakoty, ctižádosti a jiných zary
tých nepravostí vynakládal. Tato nelibost dotčených velmožů
Českých vzrostla délkou času v čirou nenávist proti sv. Václavu
a proti víře křesťanské, a zavedla je konečně k novému zločinu,
že totiž o jeho oukladné zavraždění mezi sebou jed'nati počali.
K tomu cíli a konci hleděli nejprvé Boleslava, mladšího bratra
sv. Václava, jenž povahy byl prudké, pánovité a ctižádostivé, do
svých tenat zapřísti. I jali se mu pochlebovati, “žeprý by se
mnohem lépe za knížete hlavního v Čechách hodil než Václav,
který prý se více mnichu než knížeti podobá. Boleslav nejsa u víře
křesťanské tak upevněn jako Václav, dal se posléze p0chlebovánítn
a štvaním dotčených zemanů i k tomu zavésti, že s nimi v ouklady
k zavraždění svého vlastního bratra vešel. I sosnovali mezi sebou
následující plán k provedení svého hříšného úmyslu.
V Staré Boleslavi měla se právě slaviti výroční památka sv.
mučeníků Kosmy a Damiána, k jejichž cti & chvále tamní kostel
byl zasvěcen. Dle jiných legend porodila touž dobou manželka
Boleslavova syna, který téhož dne měl býti pokřtěn. Boleslav
pozval tedy bratra svého Václava k těmto slavnostem. Kníže
Václav, jenž bez toho v obyčeji míval chrámy Páně na výroční
památku jejich posvěcení navštěvovati, přijal ochotně pozvání, přijel
s družinou svou do hradu Boleslavova, a nejprvé službám Božím
slavnostným obcoval. Po skončených službách Božích chtěl se
kníže Václav hned zase do Prahy navrátiti, ale Boteslav zdržoval
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jej prosebné řka: „Proč chceš odjetí, bratře? víno a med, vše celé
máme u sebe“ 1). Kníže Václav dal se tedy uprositi, zůstal u bratra
a než hostina společná. započala, vsedl pro zábavu na koně svého
& počal hráti dle obyčejů věku tehdeu'šího se sluhy svými na dvoře
Boleslavově. Mezi touto hrou dali knížeti Václavovi sluhové jeho
výstrahu, řkouce: „Kníže Václave, Boleslav tě chce zabíti.“ On
však nedal víry slovu tomu, a všechnu naději svou složil na Boha.
Po skončené hře následovala hostina, při kteréž po celý ostatní
den pili a veselili se u Boleslava.
\ Dle udání Gumpoldova pokoušeli se spiklenci již mezi hosti
nou třikráte o to, aby knížete Václava zavraždili, ale jakási tajná.
moc je v tom zdržovala, že ku zločinu nezakročili. Dle téhož
zpravodaje varoval knížete Václava sluha jeho při této hostině
o zlém úmyslu spiklencův, ale Vaclav, posilněn jsa jistotou Božské
ochrany, nebál se nebezpečí, ano pobízel Boleslava a ostatní
hodovníky, aby rozveselili se. Ku konci hostiny, “nežse hosté
rozešli, pronesl kníže Václav přípitek na počest sv. Michala arch
anděla, jehož svátek na pozejtí'í připadal, prose téhož sv. archan
děla, aby duše všech přítomných hostů po smrti jejich do rajské
blaženosti sprovoditi ráčil.

Dle vypravování legendy Petrohradské sešli se pak v noci na
to spiklenci ve dvoře Hněvsově s Beleslavem, a uradili se mezi
sebou, že knížete Václava po půl noci, až dle svého obyčeje na
jíti-ní hodinky neboli jitřní mši sv. z paláce knížecího do kostela
sv. Kasmy a Damiána půjde, úkladně zavraždí. Ráno tedy, když
v kostele na jitřní odzvonili, ubíral se hned kníže do kostela.
Některé pozdější legendy vypravují, že kníže Václav v chrámu
Páně celé mši ještě obcoval & tělo Páně s uctivostí přijal, a že
teprv, když se z kostela do palácu knížecího vracel, Boleslav naň
úkladně udeřil. Jiné starší legendy praví, že Boleslav bratra svého
Václava hned jak se do kostela ubíral, již ve vratech paláce dostihl.
Legenda Petrohradská pokračuje takto dále: Kníže Václav, uzřev
ve vratech paláce Boleslava, děkoval mu za včerejší dobrý den;
načež mu Boleslav hned odpověděl, že ho chce dnes ještě lépe
častovati, a v tom samém okamžení tal již mečem svým po hlavě
jeho. Kníže Václav, obrátiv se, řekl nejprvé k Boleslavovi: „Co
jsi to umyslil, bratře ?“ a pak uchopiv Boleslava na zem ho povalil,
poněvadž silnější byl, a. stoje nad ním tázal se opět: „Co jsem ti
_..— ___—__
.) Tak udává. doslovně legenda Petrohradská, kterouž mimo Gumpoldúv
život sv. Václava a Křištanovn legendu v tomto popisu hlavně sledujeme.
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bratře zlého učinil?“ V jiném opisu téže legendy čteme, že kníže
Václav tato slova pronesl: „To ti Bůh odpust, bratřel“
V tom samém okamžení přiskočil již jeden ze spiklenců
Boleslavových, kteří pohotově na blízku stáli, a tal knížete Václava
do ruky. Jsa raněn pustil svatý kníže bratra svého, a utíkal ku
chrámu sv. Kosmy a Damiána. Když pak ku chrámovým dveřím
přiběhl, dopadli jej tam dva spiklenci, jménem Tista a Tira,
a zasadili mu hned více ran po sobě, tak že kníže svatý u samých
dveří chrámových na zem sklesl. V tom přiskočil ještě nadřečený
Hněvsa, jenž hlavou celého spiknutí byl, a probodl mečem svým
žebra svatého knížete; načež on vypouštěje duši svou blaženou
ještě pravil: „V ruce Tvé, Pane, poroučím duši svou.“
Legenda Křištanova vypravuje o zavraždění sv. Václava takto:.
„Boleslav máchnuv mečem udeřil Václava do hlavy; než poněvadž
sila Páně byla při Václavovi, sotva krev se mu vyprýštila. Nebot.
tak veliká hrůza bídáka pojala z velikosti počínání, že i druhou
ranou ničeho nemohl vyříditi, co by o statečnosti jeho svědčilo.
I zachytiv obnažený jeho meč rukou vlastní sv. Václav: „co nej
hůře jednáš,“ řekl, ,.chtěje mne raniti.“ Když však viděl, že úmyslu
svého nikterak se nespouští, konečně jeho sama (jak někteří vy—
pravují) popadl a k nohoum svým porazil, řka: „Aj vidíš, člověče
vlastním soudem zahubený, kterak mohu tebe vlastní mkou potříti
jako nejmenší zvířátko. Než daleko budiž pravice služebníka Bo—
žího, aby se kdy poskvrnila krví bratrovouň I navrátil bratru
meč, který mu byl vyrval, & krváceje na ruce do kostela spěchal.
Ale onen nešťastník dal se do hrozného ki'iku a pronásledoval jej
volaje: „Přátelé, přátelé kde jste? Špatně pomáháte pánu svému,
špatně pomáháte v takové úzkosti postavenému“ Tu vyřítil se
celý _zástup nešlechetníků ze skrýší s meči a oštěpy mnohými,
a ranami těžkými posetého zabili přede dveřmi chrámu“ 1).
Ze všech posud uvedených zpráv jest na jevě, že spisovatelé
staří a také nejstarší v popisování jednotlivých podrobností ze ži—
vota sv. Václava od sebe nmohdykráte se různí; tomu se však
žádný diviti nebude, uváží-li, že se cos podobného nejen při spi
sování životopisů osob svatých, ale i světských obyčejně sbíhá.
Ze všech starých a nejstarších zpráv o působení sv. Václava,
o jeho ctnostech, o spiknutí bojarů proti němu, jakož i z rozličných
popisů zavraždění jeho vysvítá také patrně a určitě, že sv. Václav bez
výminky považován byl ode všech těchto zprávodajů za skutečného
a pravého mučeníka Kristova. Pokud nám známo, neupíral také
*) Prameny D. I. str. 2I9.
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nikdo za starých a starších dob zásluhu a oslavu koruny muče
nické sv. Václavu; stalo se to tuším ponejprv teprv v druhé po
lovici věku sedmnáctého.
Dle udání Balbinova 1) odvážil se k tomu v druhé polo
vici věku sedmnáctého jakýsi neznalec dějepisu Českého a vědy
theologické, že sv. Václavu slávu smrti mučenické chtěl p0pí—
rati, dokládaje, že prý jej Boleslav Krutý z vládychtivosti za
vraždil. Tomu neznalci dal však patřičnou a peprnou odpověd
tehdejší na slovo vzatý děkan Staroboleslavský, Jiří Bílek, že se
více ozvati netroufal. Vyjma novověké, nevěřící liberály není nam
povědomo, že by za našich časů někdo o to se byl pokoušel, aby

přímo a zjevně

sv. Václavu slávu smrti mučenické poznovu

p0píral. Ale slýcháváme za našich dnů leckdys takových domněnek,
které nedají se srovnati s udajem nepopíratelným, že náš milý
sv. Václav vždy po téměř celých tisíc let za pravého mučeníka
držán a oslavován byl. Praví se k. př., že příčinou vraždy sv.
Václava byla toliko panovačnost některých členů tehdejšího rodu
knížecího a mimo to lakota a ctižádost zbujnělé šlechty, tedy

vesměs

pohnutky

světské.

Ve spolehlivýchpramenech

dějepisných nestojí prý nic, z čeho bychom mohli soudíti, že
náboženství bylo příčinou anebo třeba jen prostředkem smrti
svatého Václava. A když nebylo náboženských pohnutek při
těchto vraždách-, na jevě prý jest, že zprávy o nějakém nábožen—
ském rozporu mezi svatým Václavem a jeho okolím jsou pouhé
smyšlenky.
'
Dle všech těchto domněnek a výroků byla by smrt svatého
Václava pouhé 3. čirá vražda politická. V případě tomto nesměli
bychom však ani svatého Václava nazývati mučeníkem Božím.
A příčina toho jest na jevě.
Při každém pravém mučenictví musí nevyhnutelně dvě jed—
notlivé osoby býti a sice pronásledovatel, jenž také násilníkem
čili tyranem sluje, a pak mučeník. Tyran čili násilník musí smrt
mučeníka buď sám přímo spůsobiti aneb aspoň takovou příčinu
položiti, z které smrt mučeníka nevyhnutelně plyne. A na tom
všem není ještě dosti. Aby kdokoli pravým byl mučeníkem, musí
násilník čili tyran spůsobiti smrt jeho z nenávisti proti víře Bohen
zjevené aneb z nenávisti proti některé věci, která se na víru
vztahuje.
Všechny tyto kratičce naznačené podmínky pravého muče—

') Epitome ]. I. c. X. pag. 90.
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nictví vykládá obšírně a odůvodňuje mistrně ProSper Lambertini,
napotomní papež Benedikt XIV. ve svém klassickém díle „De ser
vorum Dei beatiíicatione et beatorum canonizatione lib. III.“ Dle
těchto podmínek rozeznávalo se vždy od nejstarších časů v církvi
katolické pravé mučenictví od nepravého nebo falešného, jakož
tentýž PrOSper Lambeitini patrně dokazuje.

Nuže tedy, byla—li
toliko panovačnost,

byly-litolikolakota

i ctižadost, vesměs pohnutky světské, příčinou smrti sv. Václava,
a nebylo-li náboženských pohnutek při vraždě sv. Václava, nebylo-li
dále „žádného náboženského rozporu mezi sv. Václavem a jeho
nejbližším okolím“: pak ovšem neměli bychom ani za vlas práva
k tomu dle učení katolického nazývati a ctíti sv. Václava muče
níkem Božím.
Avšak proti tomu, že by sv. Václav nebyl skutečný a pravý
mučeník za víru Kristovu, vzpouzi se nesčetné téměř množství
takových dokladův a důkazů, kteréž vyvrátiti zajisté nikdo s to
nebude.
,
Že sv. Václav, jakožto pravý mučeník za víru Kristovu svůj
život pozemský ve Staré Boleslavi skončil, tomu nasvědčuje v ce—
lých Čechách v každém století kolující, téměř tisíciletá, nepřetr
žitá ústní tradice, zaručená a potvrzená nesčetnými pomm'ky. Kdož
bude s to povědíti a spočítati, kolik chrámů Páně a mimo to kolik
oltářů, kolik kaplí, kolik soch a obrazů bylo jen u nás v Čechách
během posledních devíti set let zhotoveno a zasvěceno na počest

sv. Václava, jakožto mučeníka

Kristova! Kdybychompražádných

jiných listovních dokladů a důkazů na to neměli, že sv. Václav

smrt

mučenickou

za víru Kristovu v Staré Boleslavi pod

stoupil, dostačila by hojně a přehojně tato nepřetržitá a tolikými
pomníky zaručená ústní tradice, aby se každý, předsudkem nepo
jatý člověk úplně o tom přesvědčil, že sv. Václav skutečně pravou
mučenickou smrtí zemřel.
Ale mimo tuto skvělou tradici máme po ruce hojnost listov
ních dokladů na to, že sv. Václav vždy od dob nejstarších po
kládán byl za mučeníka Kristova.
V Petrohradské legendě o sv. Václavu, o kteréž Frant. Pa
lacký soudí, že v druhé polovici věku desátého sepsána byla,
praví se zřejmé, že muka sv. Václava podobá se opravdu (zajisté)
nejen muce svatých mučeníků ale i muce Kristově. Dle této le

gently byl tedy sv. Václav „mučen“ a muka jeho podobá se
nejen vůbec ale Opravdu čili zajisté muce svatých mučeníků
a netoliko muce svatých mučeníků ale i muce Kristově. Slova
legendy jsou tato: „Neboť opravdu Kristově muce a svatých mu

79

čeníkův podobá. se muka jeho (t. j. sv. Václava): i radu uložili_
“ o něm, jako židé o Kristu, a rozsekli jej jako Pavla, a pažata
(jeho pro) Krista zbili“ 1).
Máme mimo to ještě jinou Staroslovanskou legendu o sv.
Václavu, které se za něco mladší pokládá, než legenda Petro
hradská. Dle mínění učenců byla za tím účelem složena, aby se ve
výroční den smrti sv. Václava v kostelích čítala. Ze samého ná—
pisu legendy té vysvítá již zřejmě, že sv. Václav za mučeníka Kri
stova držán byl, poněvadž se v nápisu tom o utrpení
sv. Vá—
clava mluví, což dle zvyku mluvení církevního obyčejně znamená
mučenickou smrt. Avšak v legendě této prohlašuje se hned v první
větě sv. Václav přímo a zjevně za mučeníka. Legenda počíná
takto: Slušno jest věděti napřed otčinu a stolec mučeníka Vá
clava“ 2).

Uvedli jsme tuto na prvním místě zejmena svědectví těchto
dvou Staroslovanských legend, poněvadž se za to mě, že nedlouho
po smrti sv. Václava a sice v Čechách sepsány byly, když obřady
církevní u nás nejen v Latinské řeči ale také ještě v Staroslo
vanské byly vykonávány.
V tak zvané zakládací listině biskupství Pražského, která
bez odporu před časy letopisce Kosmy psána byla., ač dle mínění
učencův z r. 971. nepochází, nazývá se též v některých opisech
sv. Václav Spolu se svatým Vítem mučeníkem 3).
Tak zvaná Bracislavova zakládací listina kollegiatního chrálIm
Staroboleslavského v druhé polovici věku jedenáctého sepsána, pro

hlašuje též zjevně sv. Václava za mučeníka

a mimo to praví

o něm, že od nevěřících byl zavražděn. Čteme v ní doslovně takto:
„Bracislav, kníže České z Boží milosti katolík, zařizuje klášter
v hradu Boleslavi, kdež někdy po tři léta tělo patrona našeho

Václava spočívalo, mučeníka

Kristova,

od nevěřících zavraž—

děného, a kdež nyní 2 Božské dobroty spočívají těla pěti svatých
bratří atd. 4)
Sám Kosma, nejstarší letopisec Český, číně mimochodem
zmínku o sv. Václavu praví takto: „V životě a umučení Václava,
přesvatého našeho dědice a mučeníka“ a na jiném místě praví:
„Svatý Václav, ,kníže České, lstí bratrskou v hradě Boleslavi
um u č e n 5).
') Prameny, D. [. str. 133.
2) Prameny D. 1. str. 125.
3) Regesta Boh. et Mor-av. opera C. J. Erben p. I. pag. 29, n. 67.
') lbidcm pag. 47. n. 115.
", Prameny D. H. str. 28 a 29.

V tak zvaném Staroslovanském kánonu sv. 'áclava čteme _
nejen v nápisu, že sv. Václav jest mučeníkem, ale v písních sa
mých praví se o něm ještě, že „s kůry mučeníkův nyní se veselí“
že „přístup má s kůry mučeníkův za nás prositi ').
Ostatní Latinské legendy o sv. Václavu, Gumpoldův totiž
život sv. Václava, Vavřince mnicha sv. Benedikta utrpení sv. Vá
clava, Křištanův život sv. Ludmily a sv. Václava a jiných více
netřeba tuto zvláště uváděti, nebot známo jest, že výslovně po
pisují mučenickou smrt sv. Václava.
Uvedeme zde ku konci ještě úryvek z legendy Svatováclavské
císařem Karlem IV. sepsané, v kterémž „Otec vlasti“ výslovně do—
kládá., že sv. Václav život. svůj dobrovolně za obět vzdal pro sva—

tou víru a pro Ježíše Krista. Praví totiž:

„Ale proti tomu bratr

jeho Boleslav,jeho svatým činóm závidě, tělesných žádaje
a nebeských netbaj e, chtieše rád by kterým činem mohl
kněžstvie České země dojíti, pro něžto svatého Václava, bratra
svého, na jedny hody lstivým zámyslem do Boleslavě pozval.
Václav smrt svú předvěděv, nevinný jako ovčička dobrovolně sě
vésti přepustil. A to s velikú radostí učinil; neb toho bieše dávno

žádal, aby pro svatú vierú svú krev prolil“ . . . . A pově
děv kterak Boleslav sv. Václava poranil, pokračuje císař Karel IV.
takto dále: „Ale- svatý Václav chtě dobrovolně obět svú vzdáti
Bohu, a duši svú, totiž tělesenstvie (tělo) své dáti pro milého Jesu
Krista, vezma bratra svého meč, jemu vrátil a řka: Vuole tvá.
bud! v tvú rukú. Proto sě zlý Boleslav nic neobměkčil, ale s svými
nemilostnými lidmi opět sě naň obořiv, svého bratra svatého
Václava zabil. A ta svatá duše slavně do nebes svatými anděly
vznesena“ 9).
O tom tedy nemůže tuším býti pražádné pochybnosti, že sv.
Václav hned po smrti své a po všechny nápotomní časy držán
byl za pravého mučeníka Kristova a že až podnes v celé církvi
katolické za takového držán jest.
Svrchu jsme již krátce napověděli, že při pravém mučenictví
nalézá se vždy nevyhnutelně násilník čili tyran, který z nenávisti proti
víře Bohem zjevené smrt mučeníka buďto sám přímo spůsobí aneb
“aSpoňtakovou příčinu položí, z které smrt dotčená nevyhnutedlně ná
sleduje. Poněvadž tedy sv. Václav pravým mučeníkem jest, můžeme
se nyní dále tázati a sice předně, kdo vlastně _byloným násilníkem
') Tamtéž str. 136 a 137.
') Spisové císaře Karla IV. K vydání upravil Josef Emler 1878. str. 116 a 117.

_
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při jeho smrti mučenické, a za druhé, jakým spůsobem se jevila
v tomto násilníku ona nenávist proti víře Kristově, která jej ko
nečně k tomu zavedla, že sv. Václava násilně usmrtil?

Odpověď na první otázku jest dosti snadná a lehká. Shoduje
se v tom nesčetné množství rozličných pomníků, dále o tom i roz
ličné legendy svědectví vydávají, že při smrti svatého Václava
bylo více násilníků & sice jeho vlastní mladší bratr Boleslav Krutý
a několik šlechticů, jež jeden prolog Staroslovanský bojary nazývá ').
Staletá ústná tradice mezi lidem Českým až podnes pevně zaryté
a také- v rozličných legendách & kronikách zaznamenaná, čítá mezi
dotčené násilníky též vlastní matku sv. Václava, Drahomíru. Této
tradici stojí jaksi na odpor legenda Vlaského mnicha Vavřince,
jenž Drahomíru nazývá „bohum'lou manželku“ knížete Vratislava 9)
a pak legenda Petrohradská, která o kněžně Drahomíře vypravuje,
že jí smrt sv. Václava nejen veliký žal ale i pronásledování spů
sobila 3). Avšak kratičká poznámka mnicha Vavřince a dotčená
zpráva legendy Petrohradské o Drahomíře nemá na rozřešení
svrchu položené otázky žádného vlivu popírajíciho; nebot obě
dvě tyto legendy nasvědčují tomu výslovně a důrazně, že sv. Václav
byl pravým a skutečným mučeníkem.
'
Zjištěno jest důvody nezvratnými, že hlavně dva neb tři šlech
ticové, kteří se v legendě Petrohradské Tista, Tira a Hněvsa na
zývají, a také Boleslav Krutý násilníky byli při smrti sv. Václava.
Měla-li mimo ně v spiknutí a v poradách o usmrcení sv. Václava
i kněžna Drahomíra nějakého účastenství, čili nic, to jest a zůstane
při rozřešování svrchu dotčené otázky jen pouhá případní věc,
která podstatu mučenictví sv. Václava nezmění.
Nyní tedy přistupujeme k objasnění druhé svrchu naznačené
otázky, jakým spůsobem se totiž v Boleslavu Krutém a jeho spo.
jencích jevila ona nenávist proti víře Bohem zjevené, která je
konečně k tomu zavedla, že sv. Václava násilně usmrtili. Na správ
ném a důkladném rozřešení této otázky velmi mnoho záleží.
Leckterá námitka, leckterá pochybnost a leckteré nedorozumění
o smrti mučenické sv. Václava prýští se, dle našeho mínění, právě
z toho zřídla, že se svrchu položená otázka buď v nepravém _
smyslu brala aneb že se na ní patřičné odpovědi nepodalo. Za
tou příčinou jest toho nutná potřeba, abychom nejprvé pravý
') Prameny. D. 1. str. 125.
2) Tamtéž Díl 1. str. 170.

') Toto místo z legendy Petrohradské uvedli jsme již svrchu.
Památky Smoboleshnké.

8
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smysl této druhé otázky dle vědy bohoslovecké na jisto postavili,
k čemuž nám opět proslulé vědecké dílo Prospera Lambertiniho
přehojných pomůcek poskytuje.
Jediná a pravá příčina, pro kterou se člověk stane pravým
mučeníkem, záleží v tom. že smrt násilníkem mu spůsobenou pod
stoupí za vyznání víry, Bohem nám zjevené. Avšak vTru Bohem
nám zjevenou může člověk dvojím spůsobem vyznati a sice buď

slovem

neb skutkem.

Příčina toho jest. poněvadž pravdy,

z nichž víra Bohem nám zjevená sestává, jsou buď theoretické

neb praktické. Theoretickými

slují takové pravdy víry Bohem

zjevené, kterými přirozenost Božskou. vlastnosti a přívlastky Božské
jakož i Ježíše Krista, Syna Božího a Spasitele našeho atd. poznáváme.
Zemře—li tedy člověk smrtí násilnou z té příčiny, poněvadž slo
vem čili řečí vyznával a zapříti nechtěl kteroukoli takovou
pravdu theoretickou víry Bohem nám zjevené, podstoupil v případě
tom pravou smrt mučenickou a jest pravým mučeníkem.
Ostatní pravdy, z nichž víra Bohem nám zjevená sestává,

slují praktickými,

poněvadž v sobě pravidla zahrnují, dle nichž

křesťan své jednání t.. j. své skutky a činy říditi a spravovati
povinen jest aneb kterými se mu od Boha rada uděluje, aby své
činy a skutky ještě více mohl zdokonaliti. Zemřeoli tedy člověk
smrtí násilnou z té příčiny, poněvadž skutky a činy své řídil
a spravoval dle takových praktických pravd víry Bohem nám zje
vené, podstoupil i v tomto případě pravou smrt mučenickou a jest
pravým mučeníkem; nebot takovými skutky a činy svými víru
Bohem nám zjevenou vyznával a raději smrt podstoupil, než aby
své jednání dle té víry nespravoval. A že člověk takový pravým
jest mučeníkem, vysvítá patrně z výroku Syna Božího řkoucího:
„Blahoslavení, kdo protivenství trpí pro spravedlnost; neboť jejich
jest království nebeské“ 3), v kterémžto výroku slovem „spravedl
nost“ naznačují se skutky ctnostné a zachovávání přikázání Božích
poněvadž Písmo sv. ,.spravedlivým“ nazývá toho člověka, který
dobré skutky činí, jakož Opětvysvítá ze slov Kristových: „Nebude-li

hojnější spravedlnost

vaše nežli zákoníků a farizeů, nevejdete

do království nebeského“ il).
Nuže v církvi Boží máme předně nesčetný počet takových
mučeníků, kteří za nějakou zjevenou pravdu theoretickou, ku př..
že Ježíš Kristus jest Syn Boží a Spasitel světa, raději násilnou
smrt podstoupili, než aby ji byli zapřeli. Avšak v církvi Boží
') Mat. 5, 10.
a) Mat. 5, 20.
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máme mimo to ještě nesčetný počet i takových mučeníka, kteří
raději smrt násilnou podstoupili, než aby zapřeli nějakou zjevenou
pravdu praktickou, dle níž své jednání t. j. činy a skutky své
říditi máme aneb dle které je na radu Boží ještě více zdokonalo
vati můžeme.
Církev katolická ctí ku př. jakožto pravého mučeníka sv.
Jana Křtitele, který na rozkaz Herodesův násilně byl usmrcen,
poněvadž zjevenou pravdu praktickou, týkající se zápovědi cizo
ložstva a krveprzenství zapříti a hřích schvalovati nechtěl. Podobně
uznává církev katolická sv. Anežku Římskou, sv. Lucii a mnoho
jiných panen a vdov za pravé mučenice, poněvadž raději smrt
násilnou přetrpěly, než aby porušily slib čistoty, jímž se Bohu dle
rady evangelické byly dobrovolně zavázaly. Sv. Imrým, biskup
Řezenský, jehož svátek se slaví dne 22. září, usmrcen byl násilně.
poněvadž z lásky ku Kristu Pánu zajaté vysvobozoval, a církev
katolická ctí jej pro tuto smrt jakožto mučeníka. Sv. Tomáš
z Kenterbury stal se pravým mučeníkem, poněvadž pro obhájení
právomocnosti církevní násilně byl zavražděn. Náš sv. Jan Nepo
mucký stal se pravým mučeníkem nechtěje přerušiti tajemství
svěřené mu ve sv. zpovědi. Mnozí jiní svatí stali se pravými
mučeníky, poněvadž podporujíce z lásky křesťanské nuzně a chudé,
za tyto skutky milosrdenství smrt násilnou podstoupili. Jeden
z takových mučeníků jest sv. Titus jáhen, jehož svátek se slaví
dne 16. srpna.
Dle stálého, odvěkého a na Písmě sv. se zakládajícího učení
katolického dostačí tedy k pravému mučenictví, když násilník
mučeníka usmrtil nenávidě v něm takové činy a skutky, které se
nám vírou Bohem zjevenou buď nařizují aneb aspoň odporučují.
Není také zapotřebí, aby násilník byl pohanem neb kacířem, neb
rozkolníkem; násilník takový může býti člověk v církvi katolické
zrozený, pokřtěný, ve víře katolické vychovaný, kteréhož však
nezřízená žádost neb vášeň tak daleko zaslepila, že bližního svého
proto násilně usmrtí neb usmrtiti káže, poněvadž se bližní ten
nějakou pravou ctností křesťanskou stkví a násilník právě tuto
ctnost v něm nenávidí.
Na základě všeho toho, co jsme posud dle Prospera Lamber
tiniho o pravém mučeníku a o tyranu čili násilm'ku pověděli,
snadno jest vytknouti pravý smysl otázky svrchu položené, jakým
totiž spůsobem se jevila v Boleslavu Krutém a jeho spojencích
ona nenávist proti víře křesťanské, když sv. Václava násilně
usmrtili. Není toho předně nižádná potřeba, bráti otázku tu v tom
smyslu, jakoby Boleslav Krutý a spojenci jeho sv. Václava proto
.
6!
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násilně byli zavraždili, poněvadž sv. Václav ten aneb onen theore
tický článek víry Kristovy zapříti nechtěl. A v skutku nenalezneme
také nikde ani v starých legendách ani ve zprávách dějepisných
ani v ústně tradici lidu našeho nejmenšího dokladu ku zjištění té
domněnky, že by Boleslav Krutý a jeho spojenci sv. Václava k tomu
byli donucovali, aby slove m zapřel nějakou theoretickou pravdu
Bohem nám zjevenou.
Poněvadž tedy po tom nikde ani té nejmenší stopy není
nalézti, žeby Boleslav Krutý a spojenci jeho sv. Václava z nená—
visti proti některé theoretické pravdě zjevené, kterouž zapříti
nechtěl, byli násilně usmrtili: nezbývá nic jiného, než že pravý
smysl otázky svrchu položené jediné tento býti může, a sice:

Které jsou ty pravdy praktické

víry Kristovy, pro něžBoleslav

Krutý a spojenci jeho sv. Václava násilně usmrtili? A poněvadž
praktické pravdy víry Bohem zjevené vždy nějaké skutky naři

zují neb odporučují, a tudyž pravdy tyto skutky

neboli činy

svými vyznáváme, za tou příčinou zní pravý smysl dotčené otázky
jinými slovy takto: Které jsou ty činy neb skutky, z víry křesťan
ské vyplývající, jež Boleslav Krutý a spojenci jeho na sv. Václavu
nenáviděli, a pro které jej násilně usmrtili, tak že se tím stal
pravým mučeníkem?
Postavivše takto na jisto pravý smysl otázky vytknuté, máme
nyní patřičnou odpověď na ni podati, t. j. máme naznačiti v životě
sv. Václava aspoň jednu aneb více ctností křesťanských, kteréž
Boleslav Krutý a spojenci jeho nenáviděli, a pro něž sv. Václava
násilně usmrtili.
Stručnou ale výtečnou odpověď na tuto otázku podal již náš
V. V. Tomek v díle svém „Děje království Českého“ ') řka:

,Pokojné, duchem křesťanské lásky řízené vladaření
Václavovo nenacházelo však obliby u všech jeho
poddaných!
„Mezi velmoži a jinými, kteří se oddávali službám při kní—
žecím dvoře, byli již tehdáž mnozi, kterým šlo nejvíce o povzne
šení a obohacení sebe, k čemuž se nehrozili cest křivých a da
rebných .
. . . Později ti, kterým panování Václavovo nebylo
vhod, začali vyhledávati přízeň Boleslava a štváti jeho proti star

šímu bratru ......

Zlá chasa tak dlouhojej popouzela,až

vešel v ouklady k zavraždění svého bratra.“
Dle nestranného a na hlubokém bádání se zakládajícího
úsudku V. V. Tomka byla tedy první a nejhlavnější pohnutka a
') Čtvrté vydání str. 24.
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příčina, pro kterou sv. Václav byl zavražděn, jeho ..pokojné, duchem
křesťanské lásky řízené vladaření“ to jest jinými slovy řečeno,
sv. Václav byl vzorný, křesťanský panovník, který své činy a skutky
panovnické neřídil a nespravoval jakous takous světáckou pohnutkou
aneb sobeckým a ješitným úmyslem, nýbrž pravou láskou křesťan
skou, která. se na živé víře v Ježíše Krista Syna Božího za
kládá, a která spolu také jest vrcholem všech ostatních ctností
křesťanských.
Číny a skutky panovnické sv. Václava byly tedy pravé a do
konalé ctnosti křesťanské, které z pravé lásky křesťanské plynou
Tyto pravé a dokonalé ctnosti křesťanské,jimiž se stkvěl sv. Václav,
nenáviděli tehdejší velmožové, pro tyto pravé křesťanské ctnosti
štvalí velmožové Boleslava tak dlouho na sv. Václava, až konečně
k úkladnému zavraždění svolil a se také sám v něm účastnil.
Dle úsudkův V. V. Tomka byl tedy sv. Václav úkladně čili
násilně a z nenávisti proti pravé lásce křesťanské čili proti pravým
ctnostem křesťanským, jimiž se stkvél, zavražděn, a proto také
vším právem pravým mučeníkem Kristovým sluje a jím skutečně jest.
Nebude od místa uvésti zde i úsudek Fr. Palackého, který
nejsa katolíkem, těmito slovy naznačil pravou a hlavní příčinu
zavraždění sv. Václava. Praví totiž '): „Václav pobožný a spra
vedlivý utrpěvší konečně za svou horlivost o náboženství, považo
ván :: vyhlášen jest od veškerého lidu hned po smrti své za mu
tedlníka svatého.“
'
Tak jasný a zřetelný výrok a úsudek obou dvou nejproslu
lejších dějepisců našich za doby nynější, může tuším býti každému
předsudky nepodjatému člověku dostačitelnou odpovědí na svrchu
položenou otázku: .Pro kterou ctnosť křesťanskou sv. Václav smrt
mučenickou podstoupil; zvláště když jednotlivé ctnosti sv. Václava
zejména pak jeho apoštolskou horlivost při pokřesťanění národu
našeho dle starých a nejstarších pramenů bedlivěji uvéží.
My zde tudyž jen několik poznámek ještě položíme, a přede—
vším jednu bohosloveckou k těmto dvěma úsudkúm V. V. Tomka
a Frant. Palackého, aby ještě patrněji vysvítalo, že tyto úsudky
našich dvou na slovo vzatých dějepisců bytečně a v podstatě své
úplně spolu se shodují.
Svatí otcové křesťanští, nejznamenitější bohoslovci, a také
filosofové vykládají ve svých spisech velmi cesto, že horlivost
(zelus) není nic jiného nežli jeden z výsledkúv lásky, kterou
člověk k Bohu, k bližnímu aneb ku kterékoli věci se nese. Je-li
») Dějiny nar. c. d. 1. c. 1. m. 288.
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totiž láska ta úsilovná, stane se z ní horlivost, a to platí nejen o
mravné, ale i nemravné, nejen o smyslné ale také o nadsmyslné lásce.
Miluje-li kdo ku př. Boha neb bližního svého pravou počestnou
láskou, přeje zajisté Bohu a bližnímu všecko dobré, které mu ná.
leží a sluší; je-li pak láska ta úsilovná, popouzí člověka i k tomu,
aby odstranil a' zapudil všecko to, co vůli Boží aneb dobru bliž
ního se protiví. Láska tedy úsilovná, kteráž všecko, co se vůli
Boží, přikázaním Božím, cti a slávě Boží protiví, zameziti a od
straniti se snaží, sluje horlivost
v pravém a povýtečnémsmyslu
slova tohoto. „Říkáme, tak dí sv. Tomáš Akvinský '), že člověk
některý pro Boha horlí, když dle možnosti své se snaží odstraniti
vše, co proti cti a vůli Boží jest; nebot v tomto smyslu užívá
se slov „hon-lití“ a „horlivost“ v Písmě sv., kdežto se v 3. Knize
Král. dočítáme: „Horlivostí horlil jsem pro Hospodina Boha zá
stupů: nebo opustili úmluvu tvou synové Israelští : oltáře tvé
zbořili, proroky tvé pobili mečem.“ Poněvadž tedy V. V. Tomek

praví, že „pokojné,duchem křesťanské

lásky řízenévladaření“

bylo příčinou a pohnutkou, pro níž sv. Václav byl úkladně za—
vraždčn; a poněvadž Fr. Palacký udává, že sv. Václav, „jsa po

božný a spravedlivýkonečněza svou horlivost

o nábožen

ství“ byl násilně zavražděn, na jevě jest, že oba jednu a touž
ctnost křesťanskou udávají, pro kterouž sv. Václav smrt muče
nickou utrpěl.
Že zavraždění sv. Václava směřovalo proti horlivosti jeho
apoštolské, kterouž víru křesťanskou v Čechách uváděl a rozšiřo—
val, a tudyž i proti víře samé, z kteréž se „duchem křestanské
lásky řízené vladaření Václavovo“ prýštilo, o tom máme také v le
gendě Křištanově velmi jasné svědectví. Tak zvaný Křištan po
dává totiž na jednom místě legendy své nejprvé o tom zprávu,
kterak sv. Václav nedlouho před smrtí svou v úmyslu měl vzdáti
se dobrovolně důstojenství panovnického v Čechách ve prOSpěch
bratra svého Boleslava Krutého, aby pak sám do řehole vstoupiti
a knězem se státi mohl, a kterak sv. Václav za touže příčinou
do Říma putovati, a celý tento úmysl svůj tehdejšímu papeži
zjeviti chtěl, aby jej pod jeho záštitou snadněji mohl uskutečniti. Na
potom udává Křištan příčinu, pro kterou sv. Václav pout svou do

Říma hned nenastoupil, a sice tu, poněvadž stavbu chrámu Páně
Svatovítského v Praze před provedením celého dotčeného úmyslu
chtěl dovršiti. Ukončiv toto své vypravování, udává pak Křištan
příčinu a pohnutky, pro které mocní bojarové Čeští Spiknuvše se
*) Summa theolog. 1. 2. q. 28. art. 4. in corp.
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s Boleslavem Krutým, & svou radou jej oblouznivše, sv. Václavu
smrt nastrojili. A první příčina, kterouž Křišťan uvádí, jest, že
ďábel, nepřítel pokolení lidského, nemoha jiným způsobem sv.
Václava překonati, víru křesťanskou v Čechách vyvrátiti usiloval,
domnívaje se totiž, že víra křesfanská v Čechách zajisté opět za—
hyne, když sv. Václav z cesty odklizen bude a žíti přestane. K od
klizení a usmrcení sv. Václava. nejhlavnějšího zastávatele a pě
stitele víry křesťanské v Čechách, použil pak ďábel dle Krišťanova
vypravování následujících cest a prostředků. Mnozí, ano dle Kři
šťana, přemnozí nešlechetní lechové a vládykové Čeští želeli toho
velice, že pod panováním sv. Václava nuceni byli zanechati svých
hřísných zvyků, a volno jim více nebylo oddávati se věcem zaká—
zaným t. j. rozličným nepravostem pohanským. Tyto tedy lechy,
vládyky a dvořany ponoukal ďábel dle Křišťanova vypravování
k nenávisti proti sv. Václavu a proti víře křesťanské. Lechově,
vládykové a dvořané ti „oblouznili“ pak radou svou Boleslava
“Krutého, „příliš oddaného skutkům světským,“ a tak konečně na
brousil ďábel zbraň nenávisti a vraždy proti sv. Václavu i jeho
'vlastnímu bratru Boleslavu Krutému. Dle toho všeho byla tedy
na prvním místě ďábelské. nenávist proti víře křesťanské, která.
zhýralé & nešlechetné bojary k tomu přiměla, aby nejhorlivějšího
zastávatele a pěstitele téže víry v Čechách ze života odklidili,
a aby pak svým hříšným neřestem a neplechám dle dávného zvyku
svého opět dle libosti hověti mohli. Tak zvaný Křišťan udává.
tedy co do věcí a podstaty tutéž příčinu a pohnutku, pro níž sv.
Václav byl usmrcen, kterou V. V. Tomek a Palacký udávají. Slova
Křišťanova zní takto 1):
„Než lidského pokolení nepřítel, jenž od samých počátků
proti zástupům věřících (t. j. křesťanů) bojoval, nemoha nepřemo
žitelného sluhu Kristova (L j. sv. Václava) přese všecku sílu svou

překonati, vrátil se k starým svým zbraněm, usiluje víru
křesťanskou (v Čechách) vyvrátiti. Neboťbratru jeho mlad
šímu, jejž jsme nahoře Kainovi přirovnali, a o němž brzy šíře se
zmíníme, témuž bratru, kterémuž všecko Opustiv, veškerou slávu

světskouchtěl postoupiti,oblouzenému radou přemnohých

nešlechetníků želících, že musí zanechati zvyků
svých a nesmějí nikterak oddávati se věcem zaka
zaným, proti svatému bratrovi zbraň nenávisti a vraždy nabrou
sil. To všecko on (sv. Václav) vnuknutím Ducha svatého předvídal,
než jako jelen po vodě žízní, nejinak po palmě slávy mučenické
') Prameny D. I. str. 216.
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zatoužil, však nikterak z ruky bratra svého, poněvadž věčné zkázy
jeho se hrozil; přec ale měl vždy důvěru v Krista“ (že totiž sva
tým řízením Božím nějakým způsobem slávy a koruny mučenické
nabude).

_

Nejstarší legenda Latinská, Gumpoldova totiž, tomu též
zřejmě nasvědčuje, že celé spiknutí tehdejších šlechticů proti
sv. Václavu, následkem něhož také usmrcen byl, čelilo proti víře
křesťanské a proti horlivosti, kterouž ji sv. Václav v Čechách
rozšiřoval a hájil. Biskup Gumpold vypravuje, že sv. Václav jednou
dotčeným šlechticům pohanským ráznou důtku dal, jak jsme již
dříve na jiném místě o tom pověděli, a že mezi jiným i takt-o
k nim pravil: „Vy pak nedbavše až posud v srdcích svých o poznání

pravdy svrchovanéa nesrovnávajíce

se se mnou ve víře,

činili jste mi až po tuto dobu velmi často nemalou křivdu svými
úmysly, v kterých si převrácenost vaše libuje, ale které jsou velice
na odpor poctivosti.“ Biskup Gumpold vypravuje pak dále, že
šlechticové pohanští, byvše důtkou touto zastrašení, „hrdou pýchu
myslí svých odložili, a obvyklé úklady proti muži obdivuhodné
svatosti strojiti přestali, ale jen na krátký čas ').“ Poněvadž tedy
dotčené úklady jen na krátko strojiti se přestaly, a pak zase
počaly, patrno jest, že i nápotomní úklady šlechticů pohanských
proti víře křesťanské a proti horlivosti sv. Václava v rozšiřování
téže víry směřovaly. A ze zpráv, které hned na to biskup Gumpold
o tom zaznamenal, kterak se napotom víra křesťanská v Čechách
zmáhala, když dotčení šlechticové aspoň na krátký čas obvyklé
úklady strojiti přestali, jest opět na bíledni, že všechny jejich
úklady a pikle proti víře křesťanské a proti horlivosti sv. Václava
v rozšiřování jí byly namířeny. Gumpold totiž praví: „Hned tehdáž
osvícením Božím poněkud hnutí barbarské pod jeho rukou bylo
potlačeno, vzrůst pak náboženství katolického utěšeně se zmáhal,
když chrámy službám Božím zasvěcené. před nedávnem nevážností
nevěřících pobořené, trvanlivou opravou byly obnoveny, a když
kněží, vlasti i zboží zbaveni, dobrotivou štědrostí (sv. Václava totiž)
nazpět byli zavolání. I hned rozradovala se v končinách těch
(t. j. v Čechách) pod takovým knížetem veškera církev, byvši
ne toliko obnovena, než i hojnými dary muže svatého obohacena,
rozšířena a vyvýšena“ Když se tedy nyní horlivostí sv. Václava
víra křesťanskáv Čechách zmáhala, byly zajisté dříve pikle a úklady
pohanských šlechticů proti víře křesťanské a proti horlivosti sv.
Václava v rozšiřování jí namířeny.
') Prameny, D. [. str. 156.
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Legenda Petrohradská připisuje jednoduše všechny úklady
a také usmrcení sv. Václava štvaní ďábelskémn, proto také nejednou
nazývá dotčené šlechtice pohanské zlými rádci ďábelskými, a o samém
Boleslavu Krutém praví, že ďábel, jenž od počátku nenáviděl rodu
lidského, vsel Boleslavu do srdce zlé myšlénky l).“ Dále pak praví : ')
„Oni pak tehda zlí rádcové ďábelští pozvali Boleslava a radií uložili
vražednou o blaženém Václavu, jakož i židé o Kristu v první léta.“
A že tímto způsobem legenda Petrohradská pravou smrt muče
nickou sv. Václava chce naznačiti, vysvítá 'patrně z toho, že
i napotom smrt jeho porovnává k muce Kristově a k smrti svatých
mučeníků. Praví totiž 3): „Jakož k Pilatu se sešli židé, na Krista
smýšlejíce zlé, tak i oni zlí psi, jim se podobajíce radili se, jak
by zabili pána svého.“ A dále ještě praví 4'): „Neboť opravdu
Kristově muce a svatých mučeníkův podobá se muka jeho: i radu
uložili o něm, jako židé o Kristu.“
Proslulým skladatelům životOpisův světců a světic Božích,
jenž vůbec pod jmenem Bollandistův známi jsou, nebude tuším
nikdo popírati, že při uvažování otázky takové, je-li některý světec
pravým mučeníkem křesťanským čili nic, úsudek jejich zajisté
nemalé váhy do sebe má. Nuže tedy Bollandisté, odvolávajíce se
nejen na legendu Křištanovu, ale i na legendu Gumpoldovu,
a posuzujíce celý život sv. Václava velmi pozorlivě nejen s hlediště
bohosloveckého ale také dějepisného, udávají konečně také svůj
vlastní úsudek o tom, pro které ctnosti křesťanské sv. Václav smrt
mučenickon podstoupil, a výpověd jejich se též v tom shoduje, že
hlavní příčinou téže smrti mučenické byla horlivost apoštolská sv.
Václava při rozšiřování víry křesťanské a spravedlivá přísnost při
vyhlazování všelikých mravních neřestí v Čechách “). za touto
příčinou zanevřeli proti sv. Václavu mnozí, jenž dílem starobylé
modloslužbě zarputile byli oddáni, aneb si dlouhým časem na jisté
nemravné neřesti uvykli, které se jen s pohanskýnii názory srov
návaly. Tito pohané, praví Bollandisté dále, věděli také dobře, že
Boleslav, ač pokřtěn byl, zcela jiných mravů jest, než bratr jeho
starší sv. Václav; pročež za to měli, že náruživé chtíče jejich více
shovívavosti u něho naleznou, než u sv. Václava. Znali také
slabou stránku Boleslavovu, že totiž k pánovitosti byl nemálo
') Prameny D. [. str. 130.
?) Tamtéž str. 131.
') Tamtéž, str. 131.
') Tamtéž 133.
'
5; Ada Sanctornm, mensis Soptemb. ton. VII. png. 794.
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nakloněn; za tuto stránku tedy jej uchOpili, nabádajíce jej k tomu,
aby prostředkem zavraždění sv. Václava trůn knížecí zaujal.
Konečný výsledek všech úvah, jež Bollandisté na dotčeném místě
položili, jest následující úsudek: „Jest tedy na jevě, že sv. Václav
skutečně z nenávisti proti víře křesťanské & proti ctnostem k víře
té náležejícím od svých bezbožných poddaných usmrcen byl, ačkoli
Boleslav jejich nevěrnosti k tomu použil, aby se knížectví po bratru
svém zmocnil; to však pravému mučenictví na ujmu býti nemůže.“
A příčina toho jest, poněvadž prvotní a nejhlavnčjší úmysl pohan
ských šlechticů p'ri zavraždění sv. Václava namířen byl proti víře
křesťanské a proti horlivosti svatého Václava při rozšiřování téže
víry v Cechách. Uvádéti ještě jiných důkazů v příčině té, zdá se
nám býti zbytečné.
Může se tím tedy národ náš Českoslovanský vším právem
chlubiti, a Hospodinu za to srdečné díky vzdávati, že našeho mi—
lého dědice sv. Václava, který národ náš před úplnou záhubou
zachránil, nejen apoštoleín naším učiniti, ale že jej mimo toi ko—
runou blahoslavených mučeníků svých na věky věkův obdařiti ráčil.
„Neučinilt tak Hospodin každému národul“ nebot nezalibilo se
Božské Prozřetelnosti každý jednotlivý národ, jenž na víru kře
sťanskou byl obrácen, oslaviti takovým způsobem, aby panující
kníže Spolu apoštolem byl svého národu, a mimo to ještě slavným
mučeníkem za “víru křesťanskou. Ano sv. Václav, kníže, apoštol
a mučeník byl a zůstane po vší—chnyčasy slávou, radostí a chloubou
národu Českoslovanského!
'
A z této nehynoucí slávy sv. Václava může se Stará Bole
slav nade všechna jiná města a nade všechny jiné osady v celé
širé vlasti stávající především radovati, a Hospodina za to velebiti.
Každá ves, každé město, každá zem pokládá si to za velikou
čest a slávu, když se v ní nějaký znamenitý muž narodil, aneb
když tam život svůj pozemský chvalně skončil. Za tou příčinou
stavívaly se i u pohanských národů mužům proslulým buďto v je
jich rodišti aneb v tom místě, kde zemřeli, slavné pomníky, jakož
se to i za nasich dob často stává. Chvalitebný zvyk tento panoval
také vždy v církvi katolické, zejména pak v ohledu na svaté a
světice Boží. Všude po celém světě katolickém pokládalo si a po
kládá každé město, každá osada za neobyčejnou čest a slávu,
když tam některý světec neb některá světice Boží byli zrození,
aneb když tam svůj život pozemský dokonali. Řím, hlavní město
celého křestaustva, honosí se mimo jiné své výtečnosti zvláště
tou, že v jeho středu tisíce a tisíce svatých mučeníků svůj život
za víru Kristovu obětovalo.
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Vším právem honosila se tedy i Stará Boleslav, a honosí se
až podnes tou slávou, že tam náš milý sv. Václav svůj svatý život
pozemský za víru Kristovu obětoval. Stará Boleslav pokládala také
sv. Václava za svého rodáka, a to epět vším právem, ačkoli tam
.av. Václav dle pověsti starodávné na svět zrozen nebyl; nebot
v církvi katolické panuje od nejstarších dob zvyk a obyčej, že se
nejen místo to, v němž se některý svatý neb svatá narodili, ale
i to místo, kdež zemřeli, nazývá vždy jeho domovem, jeho otčinou
čili rodištěm. Příčinu toho udává proslulý učenec PrOSper Lam
bertini, nápotomní papež Benedikt XIV., a sice tu, poněvadž každý
světec v rodišti svém zrozen byl pro tento svět., ale v místě, kde
zemřel, zrozen byl pro nebe, čili pro naši věčnou otčinu nebeskou 1).
Dle toho nazývá také církev katolická úmrtní den svatých a světic
Božích obyčejně dnem jejich zrození čili jejich narozeninami. Dle
starého zvyku a obyčeje křesťanského nazývá se tedy Stará. Bo
leslav vším právem rodištěm našeho milého svatého dědice, knížete,
apoštola a mučeníka Václava, který národ náš před ouplnou za
hubou zachránil. A to jest také jedna z těch příčin, pro kterou
každý pravý Čech, jenž se nespustil víry slavných předků svých,
se zvláštní úctou na Starou Boleslav pohlíží, a jí za zvláštní
svatyni země České pokládá.
Místo, kde sv. Václav mučenickou smrt vytrpěl, nalézá se
v nynějším kollegiatním chrámu Páně Staroboleslavském v po
stranní lodi k půlnoci ležící, a jest železným zábradlím obraženo.
Za zábradlím umístěno jest čtvero dřevěných, bílou barvou na
třených soch, utrpení sv. Václava představujících. Jedna z nich
představuje sv. Václava pod ranami klesajícího a kruh ve zdi za
dělaný pravou rukou držícího '). Druhá socha vypodobňuje bratra
jeho Boleslava, kterak v napřažené pravici své dýku drže sv. Vá
clava bodnouti obmýšlí. Opodál Boleslava na pravé a levé 'straně
jsou ještě dvě sochy spiklence Boleslavovy při vraždě představující.
Místo dveří do starobylého koaelíka sv. Kosmy a Damiana druhdy
vedoucích, u nichž sv. Václav zemřel, nachází se tam jednoduchý,
v polokruhu klenutý otvor, kterým se však do starobylého kostela
sv. Kosmy a Damiána nyní nevchází, poněvadž vnitř kostela., u to
.) De Canonis. et Beatiíic. Serv. Dei l. IV. p. II. cap. !. n. 11.
') Kruh mosazný, kteréhož se sv. Václav při své smrti na zem klesaje
rukou uchopil, nachází se nyní v hlavním chrámu Pražském na Hrad
čanech, a sice na železných dveřích kaple Svatováclavské. kdež jej lid
nábožný z uctivosti k sv. Václavu až podnes rád líbává.
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hoto otvoru stojí oltář na počest sv. Václava zbudovaný, který se
vůbec „mučenictvím sv. Václava“ nazývá. Starobylý kostel sv.
Kosmy a Damiána jest asi o tři stopy hlubší než severní loď ny
nějšího kollegiátního chrámu Páně, ve které svrchu dotčené čtyry
sochy na samé podlaze lodní jsou umístěny. Postaví-li se tedy
člověk k samému oltáři sv. Václava v dolejším starobylém kostele
sv. Kosmy a Damiána, vidí před sebou hned za samým stolem
oltářním dotčené sochy na podlaze v lodi půlnoční stojící, & sice
zrovna tak, jako by za samým oltářem v onom otvoru na nějakém
podstavci stály. U tohoto oltáře čili mučenictví sv. Václava založil
císař Karel IV. Otec vlasti každodenní zpívanou mši svatou na
věčné časy, o čem později vypravovati budeme.

Knihy sedmé.
Význam známého výroku Tertullianova, že krev mučeniků
jest semenem křesťanů. -—Význam udaje, že pramučenlce národu
Československého, sv. Ludmila. náležela k rodině hlavniho knížete
Českého. _ Dalimilova pověst o tuhém boji mezi křesťany a po
hany za času vlády poručnické kn ěžny Drahomiry. —Zázračná oslava
krve sv. Václavem při utrpení prolité. — Zprávy rozličných legend
o této krvi. — Pouť císaře Karla [V. do Staré Boleslavi, jeho zbožně
skutky na_počest sv. Václava tam vykonané, a jeho zpráva 0 do
tčené krvi Svatováclavské. — Jaké vážnosti má do sebe svědectví
císaře Karla IV. — Zprávy spisovatelů ze stoleti šestnáctého o znám
kách z krve Svatováclavské povstalých.—Zprávy Balbinovy a Krn
gerovy ze stoleti sedmnáctého o dotčených známkách, a úsudek
Bollandistův o těchto dvou zprávách. — Jiná o zprávách těch po
známka. -— Kratičký přehled hlaVnich pohrom, jež kolleglátni
chrám Páně Staroholeslavský počínaje od věku patnáctého potkaly.
— Popis místnosti, kde se v chrámu tom prvotně krev Svato
václavská nacházela.
Krev, již sv. mučeníci za víru Kristovu prolili, pokládala se
vždy od pravých křestanů za věc velice drahocennou, & sice nejen
proto, poněvadž sv. mučeníci prolitím své krve celý život a celou
smrt svou Hospodinu v obět zápalnou přinesli, nýbrž také z té
příčiny, poněvadž krev mučenická, za. vyznání víry Kristovy prolité,
pokládala se vždy za semeno, z kterého hojný počet nových kře.
stanů se zrodí. „Sanguis martyrum semen est christianorum, -—
krev mučenická semenem jest křesťanů“ tak pravil již církevní
učitel Tertullian na počátku druhého století po Kristu Pánu. Výrok
jeho dá se takto vyložiti. Chtěl-li Hospodin Bůh náš v nezpyta
telných záměrech & úmyslech svých, aby v některé pohanské zemi
církev Kristova pevně zakotvena & pak mohutně byla rozšířena,
řídil a spravoval vše tak, aby se to podobným způsobem stalo.
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jakým Syn Boží původně celou církev svou založiti ráčil; nebot usta
novením jeho Božské prozřetelnosti mají všickni lidé, jenž spa
sení věčného dojdou, již v životě svém vezdejším podobnými býti
aspoň po jistou míru Synu Božímu, aby mu napotom i ve věčné
blaženosti podobnými býti mohli, jakož dokládá sv. Pavel v listu
svém Římanům zaslaném (8, 26. 30.).
Nuže Kristus Ježíš, Syn Boží, prolitím své vlastní krve za
ložil církev svou na hoře Kalvarii. Kristus Ježíš, jakož tentýž
apoštol praví (Efez. 5, 25, 26.), „miloval církev, a vydal sebe
samého za ni, aby ji posvětil, očistiv ji obmytím vody skrze slovo
života, aby sobě učinil církev slavnou“ Za tímto tedy vznešeným
vzorem Syna Božího dělo se to napotom řízením Božím, že při
zakládání jednotlivých církví u rozličných národů pohanských vždy
slavní mučeníci za víru Kristovu povstali, kteří obětí života svého,
prolitím krve své vlastní za víru Kristovu k tomu byli nápomocni,
že Hospodin Bůh ve svém milosrdenství a pro zásluhy těchto
svatých mučeníků hojný počet nových křesťanů v těchto národech
zbudil, & církev křesťanskou u takových národů i pro budoucí
časy pevně zakotvil. V tomto smyslu tedy nazývá se krev muče
níkův semenem křesťanů. Tímto způsobem napomahali svatí apo
štolové a po nich mnohonácte jiných svatých a světic Božích krví
svou mučenickou při zakládání nových církví u rozličných národů,
a až po dnešní den. nepokládají missiouářové katoličtí nově zřízené
osady křesťanské v zámořských krajinách pohanských za pojistěné
a za trvanlivé založené, dokavad krajiny ty nebyly pravou muče
nickou krví za víru Kristovu zbroceny, a semeno evangelia
mučenickou krví nebylo zalito.
Podobně dělo se i u nás v Čechách. Hned na počátku při
uvádění víry křesťanské povstali u nás mučeníci za víru Kristovu,
a sice ze samého národu našeho. Pramučenice Česká za víru kře
sťanskou jest sv. Ludmila, babička sv. Václava, kterouž vlastní
snacha její Drahomíra na Tetíně zardousiti dala. Významná a po
zoru hodná věc jest, že v národu našem první níučenice kře
sťanská ze samého panujícího rodu knížecího pocházela. Stalo se
to tuším zvláštním řízením Božím, aby víra křesťanská snadněji
a. trvanlivěji do celého národu vnikla; nebot známo jest z děje
pisu, že staří Slované vůbec za příčinou svého patriarchalního
zřízení v jakési zvláštní úctě mívali své vojvody čili knížata pa—
nující & dle jejich rozkazů a příkladů bedlivě se řídili a Spravo
vali, pokládajíce je více za své otce a starosty rodinné, než za pouhé
velitele a poručníky. Platilo-li u jiných národů známé latinské
přísloví „ad regis exemplum componitur mundus“ t. j. dle pří
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kladu králova řídí se svět: platil příklad panujících knížat ti na..
rOdů Slovanských ještě více, než u jiných národů, poněvadž pa
nujícího knížete za svého otce a sebe za jeho rodinu pokládali,
Když tedy sv. Ludmila, kněžna Česka, hned z počátku při zavá
dění víry křesťanské v Čechách svůj vlastní život za víru Kristovu
obětovala, učinilo to zajisté velký dojem nejen na křesťanské ale.
i na pohanské předky naše, poněvadž kněžnou panující bývala:
a dojem ten stal se beze vší pochybnosti za tou příčinou ještě
mohutnějším, poněvadž sv. Ludmila svým ctnostným životem kře
sťanským v Čechách tak oblíbena byla, že ji matkou národa na
zývali. Vznešený příklad sv. Ludmily, jeji vynikající etniesti kře-.
sťanské, její hrdinská smrť za víru Kristovu, její zásluhy před
Bohem upravily řízením Božím zajisté srdce mnohých pohanů Če
skoslovanských, že víru Kristovu snadněji přijali. Krev mučenická
sv. Ludmily byla semenem nových křesťanů Českoslovanských.
Dle starých pověstí nastalo po smrti sv. Ludmily za poruč—
nické vlády kněžny Drahomír-y pronásledování tehdejších křesťanů
v zemi. Dalimil vypravuje ve své rýmované kronice České, že
tenkráte i tuhý, krvavý boj mezi pohany &. křesťany uprostřed
Prahy postal, v kterémž mnoho krve z obou stran teklo. Zbráva
Dalimilova zní takto:
„Drahomiř je sě pohanstva ploditi,
žakovstvo (duchovenstvo) z země puditi.
A kdež žaka neb křesťana přěmožieše.
živu jemu býti nebieše (nebylo).
K tomu ju (ji) jejie zlob připudi,
ež (že) pohany na křesťanstvo vzbudí.
Prostřed Prahy taký boj vzěchu (vznikl),
až krvaví potoci ploviechu,
s obú stranú mnoho zbitých ležieše.
()na to ráda vidieše,
řkuc: „Na tom přeju smrti pohanóm,
by sě tiem umenšilo moci křesťanóm“ 1).
Pozdější kronikáři Čeští Hájek k r. 920 a jiní rozpředli tuto.
zprávu, již Dalimil zaznamenal, dokládajíce, že tyto krvavé boje
děly se v místnostech nynějšího náměstí Staroměstského. Byly
také, jakož J. Beckovský ve své Poselkyni vypravuje, na tak zvané
Staré Rychtě vyobrazeny, a za času Beckovského míval lid náměstí
1) Viz vydání Jos. Jireěka v Pramenech dějin českých,

xxvn.

Díl 111. str. 54
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Staroměstské za tou příčinou ve velké uctivosti, poněvadž dle
těchto pověstí krví mučenickou prvních křesťanů v Čechách skro
peno bylo. Beckovský praví doslovně takto: „Pročež každý hor
livý křesťan, kdykoli přes tento rynk jde, má věděti, že po místě
posvátném kráčí, které posvěceno jest mnohých křestanův & mu
čeníkův Božích nevinně i hojně pro Krista vylitou krví. A nale
zají se mezi námj mnozí horliví vlastenci. kteří přes ten rynk
kdykoliv jdou, pokaždý v své mysli outrpnost vzbuzují, a na tom
místě nevinně vylít-ou svatých mučeníkův krev pobožně sobě při—
pomínají.“ 1) Co na těchto pověstech jest podstatného & pravdi
vého, nedá se ovšem rozeznati, poněvadž Dalimil, jenž kroniku
svou rýmovanou na počátku XIV. století sepsal, neudává z jakého
pramene svou zprávu o dotčených bojech čerpal, a žádných jiných
zřídel dějepisných nestává, z kterých by se zpráva Dalimilova
zjistiti dala. Ale bud si tomu již jakkoliv, tolik víme s nepo—
píratelnou jistotou, že čtrnácte let po mučenické smrti sv. Ludmily
-H05podin všemohoucí a milostivý v národu našem nového, pře
slavného mučeníka za víru Kristovu vzbuditi ráčil, aby vlast naše
skropena jsouc jeho krví mučenickou, pravou zemí křesťanskou se
stala. A tentc nový, přeslavný mučeník byl sám panující hlavní
kníže země České, náš milý sv. Václav, který nejen knížetem ale
spolu pravým apoštolem svého národu byl. A právě proto, poně
vadž se nejen důstojnosti knížecí ale i apoštolskou za živobytí
svého stkvěl. a smrt mučenickou za víru křesťanskou dobrovolně
podstoupil, byla krev jeho mučenická tím drahocenější před tváří
Hospodinovou. A jakého užitku, jakého ovoce přinesla tato krev
mučenická pro vlast naši, pro národ náš Československý? Za
odpověď na tuto otázku klademe tuto slova Fr. Palackého, jimiž
ve svých Dějinách národu Českého 2) rozpravu o zavraždění sv.
Václava ukončil. Praví totiž: „Václav pobožný & spravedlivý,
utrpěvší konečně za svou horlivost o náboženství, považován
a vyhlášen jest od veškerého lidu hned po smrti své za mučeníka
svatého. Dříve nežli věk minul, ano ještě pokud bratrobijce na
trůnu seděl, roznesla se pověst o zázracích u hrobu jeho zběhlých
až do dalekých zemí. Avšak Čechové sami ctili památku jeho co
nejsvětěji; ano úcty k němu v jejich vlasti po celá století vždy
přibývalo; národ vzýval ho jakožto „dědice země České“, jakožto
předního přímluvce a orodovníka u Boha za všecky věrné Čechy;
knížata &panovníci kladli obraz jeho na peníze, pečeti a korouhve
1) Posclkyně starých příběhův Českých, Díl I. str. 145.
=) na I. c. 1. str. 238, 239.
*
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své; množství chrámů a oltářů postaveno v čest jeho jména po
všech krajích; ano konečně vše, co národ náš jako své vlastní ve
cti míti chtěl, to až podnes „svatováclavským“ nazývati obvykl.
Takž samo jméno výtečného panovníka tohoto, jako před sto—
letími, ještě i nyní v millionech srdcí Českých city a oumysly
nábožné buditi nepřestává“ Boj živlu pohanského s vírou křesťan—
skou trval sice i po mučenické smrti sv. Václava ještě drahný
čas, jakož jsme již svrchu (v knihách šestých) napověděli; podo
balo se také tomu na první shled, jakoby zavražděním sv. Václava
živel pohanský v Čechách slavného a trvanlivého vítězství nad
vírou křesťanskou byl nabyl, ale v skutku okázalo se již za kra—
tičký čas po mučenické smrti sv. Václava, že živel pohanský, ač
na okamžik vítězem se býti zdál, od té doby v skutku tak byl
přemožen, že mu čím dále tím více všeliké naděje na budoucí
vítězství ubývalo. A jak hlubokých kořenů símě víry křesťanské
nejprvé svatými apoštoly našimi Cyrillem a Methodějem a pak
sv. Václavem knížetem apoštolem v Čechách rozsívané, & krví
téhož sv. Václava zalívané v srdcích Českoslovanských zapustilo,
vysvítá patrně z následující poznámky Dr. Klementa Borového
v Dějinách diecése Pražské 1). Praví totiž: „Za neposlední důkaz
upřímnosti, s jakouž otcové naši přilnuli k víře katolické, považu
jeme tu pamětihodnou událost, že po celých 400 let od uvedení
křesťanství nikdo se neodvážil osobními výmysly svými poškvrniti
nauku sv. evangelia svatým Cyrillem a Methodějem hlásanou, až
teprvé v třináctém století někteří blouznivcové z ciziny do Čech
přišli, símě bludů ve vlasti naší zasíti se odvážili“
Avšak krev mučenickou, již kníže a apoštol národu našeho,
sv. Václav za víru Kristovu vycedil, oslavil Hospodin Bůh dobro
tivý zvláštním ještě zázrakem. Téměř všechny legendy Svato
václavské vypravují totiž, že známky krve, již sv. Václav při své
mučenické smrti před dveřmi chrámu sv. Kosmy a Damiána v Staré
Boleslavi prolil, žádným namaháním a úsilím nemohly býti smazány
čili odstraněny. Při zázračném objevu tom vypravují rozličné
legendy některé podrobnosti aneb okolnosti rozličným způsobem.
Některé totiž praví, že dotčené známky krve Svatováclavské na
zemi před dveřmi chrámovými byly, že se po třech dnech odtamtud '
ztratily a nad tělem sv. Václava ve chrámu spočívajícím opět vzešly.
Jiné legendy dokládají, že zeď u dveří chrámových krví Svato
václavskou byla skropena. Jiná pozdější legenda zase praví, že
známky tyto krvavé nejen na zemi ale spolu také na zdi u dveří
*) Na str. 164.
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chrámových se nalézaly. Jiné pozdější legendy činí toliko zmínku
o známkách krvavých na zdi vedle dveří chrámových. Možná věc
jest, že všechny tyto jednotlivé zprávy jsou zcela pravdivé, a že
rozličné legendy jen částečně událost tu popisují, a že tudyž
všechny dohromady celou zevrubnou zprávu o celé události podávají.
Možná také, že známky krvavé na zemi před dveřmi chrámovými
za několik dní zmizely, a že jen známky na zdi viditelny zůstaly.
O tom všem nemůžeme arcit nic jistého stanoviti, tolik však ze
všech těch zpráv s jistotou vysvítá, že známky krve Svatováclavské
u dveří chrámu Staroboleslavského žádným namaháním lidským
nemohly po jistou dobu býti odstraněny, což se ovšem za objev
zázračný pokládalo, který Bůh všemohoucností svou na oslavu sv.
mučeníka Václava způsobiti ráčil. Zprávy jednotlivých legend
o tomto objevu zní takto:
Tak zvaná legenda Petrohradská praví 1): „Krev jeho (t. j.
sv. Václava) po tři dni nechtěla v zem jíti; a třetí den pak krev
jeho se ztratila, a v chrámě vzešla nad ním, an všichni lidé to
viděli a divili se.“
V Gumpoldově životě sv. Václava čteme takto *): „Po cti
hodném umučení statečného Božího bojovníka služebníci někteří
krev, která po stěně kostela v hodinu mučenictví byla rozstříkaná,
dle rozkazu vodou smývali a dokonce setřeli. Druhého dne, když
tam přišli, uzřeli krev, nejinak než jakoby teprv na stěnu vy
stříkla, na tomž místě se prostírati. Nemálo se polekali tím po
díváním, přinesli Opět vodu, a mnohem pozorněji krev smýti usi
lovali. Zejtřejšího dne, když přišli, aby se přesvědčili, zdali iten
kráte práce jejich marná byla, poznali, že stěna ne méně zbarvena
byla krví, ačkoli třikráte umyta byla. Tomu velmi se divili, a
potom od smývání upustili, a stkví se až podnes stěna ta zbar
vením oné krve co znamení úcty hodně.“
Jiná legenda Staroslovanská praví 3): „I odevzdal svatý
Václav blaženou duši svou do rukou Božích, když pondělí svítalo.
Krev pak jeho nemohli otříti po tři dni se stěn chrámových; nebot
úpěla jako Abelova k Bohu na Boleslava.'
Legenda Staroslovanská „o přenešení ostatků sv. Václava'Il
shoduje se v tom s legendou Petrohradskou, že krev sv. Václava
po tři dni do země nevešla, a že třetího dne, a sice večer, co
Petrohradská neudává, v chrámě nad ním vzešla. Praví totiž “):
')
')
,)
')

Prameny dějin Českých Díl I. str. 133.
Tamtéž D. I. str. 161.
Tamtéž D. I. str. 126.
Tamtéž D. I. str. 135.
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„Boleslav pak, vnuknutím ďábelským zavraždil bratra svého Vaclava.
Tehdá se zjevil zázrak nad tělem svatého Václava, že krev jeho
nevešla do země po tři dni; třetího dne pak večer vzešla v chrámě
nad ním, že se divili všichni vidouce to.“
Staroslovanský kánon sv. Václava činí v písni čtvrté tuto
zmínku o krvi sv. Václava, řka: „Krví Tvou přesvětlou chram
Tvůj ozdobiv se, jasné paprsky zázrakův vypouští, opěvujícím pa
mátku Tvou Přeslavný.“ A pak praví ještě v sedmé písni 1): „Lstí
přezlého ďábla dávno zbrocena byla země bratrovražednou rukou:
nyní. pak krví Tvou skropena libovonnou obět Kristu přináší.“
Legenda latinská, druhdy nejvíce rozšířená, a poměrně starší
nad jiná Spracování legendy Gumpoldovy vypravuje takto “):
„I odešla duše jeho na onom místě vysvobozena ze žaláře tohoto
života mučenictvím ozdobena dne 28. září. I vložili mrtvolu jeho
rychle do hrobu, a nevinnou krev jeho, jíž postříkána byla země
a stěny, vodou smyli. Když ale druhého dne ráno vstali, uzřeli
na témž místě vylitou krev, i smyli ji opět. Když však vstali
třetího dne, opět uzřeli“.
Křištanova legenda má tuto zprávu 3): „Krev blahoslaveného
mučeníka od bezbožných bezbožně prolité., která po zemi a zdích
se rozstříkla, smývána vodou a utírána byla; než druhého dne,
kteří předešlého dne ji byli smývali, přišedše k témuž místu
shledali zdi a zemi, jakoby nikdy voda na ně nebyla přišla, krví
zbrocené. I dali se poznovu do utírání. Také po třetí to učinili;
ale vidouce marnost svého namahání odešli.“
V nejstarším rukOpisním passionálu Českém, v němž se též
životopis sv. Václava, císařem Karlem IV. latině sepsaný, v Českém
překladu nachazí, čteme takto *'); „Potom ta svatá krev, ježto byla

na stěnu střelila, jako volajíc na vražedlného bratra, dlouhé
časy ižádným řemeslem setřieti nemožna.“ Kronikář Pulkava
přijav tentýž životopis Karlem IV. sepsaný do své kroniky praví
takto 5): „Kteréhožto blahoslaveného mužie krev na vraždu bratra
svého před Hospodinem volající; nižádnú lidskú múdrostí ani
kterým umiením n ikd y mohla jest setřena byti.“ A císař Karel IV.
praví ve svém původním latinském životopisu doslovně takto:
') Prameny str. 137 a 138.
*) Tamtéž, Úvod xvn. 9. str. 187.
:) Tamtéž D. 1. str. 219.
') Výbor z lit. Čes. D. I. 320.
5) Rukopis Rajhradský, předmluva 17.

„Kteráž krev, bratrovraždu před Bohem provolávajíc , žádným
lidským uměním nemohla nikdy setřena býti ').“
Dle těchto slov podobá se tomu velice, že za časů císaře
Karla IV. aspoň jakési dosti značné známky po krvi sv. Václava
na dotčené zdi chrámu Staroboleslavského bývaly, poněvadž císař
Karel výslovně praví, že tato krev sv. Václava žádným lidským
uměním nikdy nedala se setříti. Známo pak jest z bezpečných
památek listinných, že císař Karel IV. sám osobně ve Staré Bo
leslavi býval, a že se jakožto horlivý ctitel a následovník sv. Vá
clava o všecko bedlivě staral, co na svatého Václava se vztahovalo
neb upomínalo. Známa jest také nade vší pochybnost, obdivu
hodná horlivost císaře Karla IV. při shledávání svatých ostatků
vůbec, a zejména také ostatkův Svatováclavských. Karel IV. nebyl
by tedy zajisté ve své legendě o sv. Václavu s takovou určitostí
a bezpečností slova ta napsal, že dotčená krev sv. Václava ve
Staré Boleslavi žádným uměním lidským nikdy nemohla býti
setřena, kdyby sám osobně se byl o tom nepřesvědčil, že za jeho
časů ještě aspoň nějaké dosti značné známky po krvi sv. Václava
na dotčené zdi chrámu Staroboleslavského skutečně se nalezaly.
Tomu všemu nasvědčují některé dějepisné zprávy, jež Beneš
z Veitmile, kanovník Pražského chrámu Svatovítského a současník
Karla IV. v letopisech svých k r. 1351 zaznamenal ") a mimo to
ještě jiné pověsti.
Z vládních listin za panování Karla IV. vydaných jest zjištěno,
že se tentýž císař Karel dne 27. června 1351. ve Staré Boleslavi
nacházel 3), a dle ostatních zpráv, jež dílem Beneš z Veitmile
na dotčeném místě, dílem Boh. Balbín zaznamenal 4), na_jevě jest,
že císař Karel IV. téhož času ve společnosti tehdejšího arcibiskupa
Pražského Arnošta z Pardubic vlastně pout do Staré Boleslavi
k mučenictví sv. Václava konal. Beneš z Veitmile, a ijiní současní
letopiscové vypravují, že se za panování Karla IV. v rozličných
dobách u hrobu sv. Václava v Praze na Hradčanech více zázraků
stalo. R. 1351 sběhly se tam opět dva zázraky, které bezpochyby
hlavní toho pohnutkou byly, že císař Karel IV. s arcibiskupem
Arnoštem dotčenou pout do Staré Boleslavi nastoupili. Beneš z Veit
') Bollandisté Acta Sanctor. tom. VII. Septembr. pag. 838. a také Dobner
Monum. tom. IH. pag. 93: „Cujus sanguis, fratricidium ante Deum pro
clamans, abstergi nulla. humana. arte unquam potuit.“
') Viz Scriptores rerum Bohem. tom 11. pag. 356.
:) Viz Regesten des Kaiserreicbes unter Kaiser Karl I'V. von A. Huber,
]: roku dotčenému.
') Epitome pag 854.
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mile podává následující zprávu o těchto dvou zázracích: „Jakousi
pannu ze Žitavy, která následkem silného bolení očí již od více
let úplně slepá byla, přivedli do Prahy k hrobu sv. Václava. Panna
ta, jsouc již v Praze, ale ještě v hostinském příbytku s družkami
svými, počala najednou modliti se zbožně řkouc: O blahoslavený
sv. Václave, slavný patrone náš, jenž jsi chudým pomocníkem
a nešťastným těšitelem, pomoz mi nyní, bych sama, bez vůdce
k Tvému hrobu dojíti mohla. Na tuto modlitbu otevřely se oči
jeji, i šla pak hned se svými družkami ku hrobu, kdež Pánu Bohu
a sv. Václavu za tak velikou milost společné díky vzdávaly.“
Druhý zázrak vypravuje Beneš takto: „Téhož roku doveden byl
jakýsi muž na rukou a na nohou schvácený k hrobu sv. Václava,
a po dlouhé modlitbě a četném lkání nabyl tam najednou žádou
cího uzdravení; začež Pánu Bohu a sv. Václavu díky vzdával.“ Dle
další zprávy téhož Beneše z Veitmile a také dle udání Boh. Bal
bina založil Karel IV. za svého pobytí ve Staré Boleslavr bohatou
fundaci k tomu účelu, aby tam, na tak zvaném mučenictví sv.
Václava, každodenně velká zpívaná mše sv. na počest téhož dědice
Českého sloužena byla. Stará Boleslav byla tenkráte královský
hrad, avšak hradby z časů Boleslava I. pocházející byly za časů
Karlových nejen sešlé, ale z velké části také ztroskotané, což se
buď za neblahých dob Otíka braniborského (1278—1283) aneb
za panování Rudolfa I. (1306—1307) stalo. Císař Karel IV. nařídil
tedy za této své návštěvy v Staré Boleslavi, aby tamní hradby
znovu byly zbudovány. Počalo se na nich hned pracovati, a právě
v témž roku, když Karel IV. zemřel, t. j. 1378, bylo dílo to šťastně
ku konci přivedeno. Nedlouho po této pouti své do Staré
Boleslavi dal císař Karel IV. jakožto zvláštní ctitel sv. Václava
všechny ostatky téhož sv. dědice našeho, v Pražském hlavním
chrámu Páně sv. Víta se nacházející, skrze tehdejšího arcibiskupa
Arnošta z Pardubic shledati, a je pak velmi slušně uložiti. Arci
biskup Arnošt ustanovil napotom ještě, aby se památka na tuto
sbírku ostatků Svatováclavských každoročně dne 27. června v do
tčeném hlavním chrámu Páně konala. Tomu nasvědčuje starobylý
kalendář církevní metropolitního kostela Pražského, v němž ná—
sledující Zpráva zaznamenána byla: „Dne 27. června jest památka
na opětnou sbírku kostí čili ostatků našeho slavného patrona sv.
Václava, již učinil ctihodný v Kristu otec, pán Arnošt první arci—

biskupPražský, na rozkaz a u přítomnosti

nejjasnějšíhopána

Karla, císaře Římského a krále Českého.“ Mimo to vypravuje ještě
Boh. Balbín dle jednoho starobylého rukopisu 1), že císař Karel IV. _
]) Epitome pag. 854.
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za svrchu dotčené návštěvy ve Staré Boleslavi s arcibiskupem
Arnoštem všechny Svatováclavské ostatky v tamním chrámu Páně
kollegiátním tak jako v Praze shledával, a jim svou úctu proka
zoval. Zachovala se také až podnes ve Staré Boleslavi pověst,
že císař Karel IV. sám jeden tamní relikviář na počest sv. Václava
kollegiátnímu kostelu daroval, o kterémž relikviáři ku konci těchto
knih ještě promluvíme.
Nuže všechny tyto jednotlivé zprávy o úctě císaře Karla IV.
k sv. Václavu a o jeho pobytí ve Staré Boleslavi nasvědčují tomu
tuším závažně, že za časů téhož „císaře aSpoů nějaké dosti patrné
známky po krvi sv. Václava na zdi chrámové ještě bývaly, poně
vadž císař Karel ve své legendě Svatováclavské určitě dokládá, že
krev sv. Václava „žádným lidským um“ěním nemohla nikdy se
třena býti.“ Císař Karel IV. měl dostatečné příležitosti přesvědčiti
se osobně o tom, jsou-li na zdi chrámu Staroboleslavského ještě
nějaké známky po krvi sv. Václava. Jeho hluboká úcta k sv.
Václavu, jeho neobyčejná horlivost při shledávání ostatků Svato—
václavských ponoukala jej také zajisté, aby se sám o tom pře
svědčil, jsou-li takové známky ještě na zdi chrámové ve Staré
Boleslavi. Když tedy císař Karel IV. ve své legendě Svatováclavské
určitě dokládá , že krev sv. Václava žádným uměním lidským

nikdy

nedala se setříti, byla by to zajisté veliká nešetrnost,

kdybychom víru přiložiti nechtěli svědkovi tak vysoce důstojnému
a závažnému, jakým jest císař Karel IV., otec vlasti, o němž
Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi , hned po smrti jeho,
v pohřební řeči veřejně před celým panstvem a lidem Českým
pravil, že nic jiného nezbývá, než aby církev Boží císaře Karla IV.
za svatého zde na zemi prohlásila, poněvadž již jakožto svatý
v nebi přebývá 1). Zamítnutím svědectví Karla IV. nedopustili
bychom se jen nešetrnosti, ale Spolu také chyby proti lOgice, po—
něvadž zdravý rozum káže, že každý takový svědek úplnou víru
zasluhuje, o němž známo jest, že o kterémkoli udaji dostatečné
vědomosti měl, a že u svém vypravování šáliti nechtěl. A takovým
svědkem jest beze vší pochybnosti císař Karel IV. V jakém stavu
se však dotčená krev sv. Václava za času císaře Karla IV. na
cházela, byly-li totiž na zdi chrámové známky ještě červené, živé
aneb snad jen vetché barvy, tot ovšem jiná jest otázka, o kteréž
císař Karel IV. ve své legendě ničeho nepraví.
Václav Hájek z Libočan má ve své r. 1541 vydané kronice:
České tuto kratičkou zprávu o dotčené krvi sv. Václava: Krev pak,
') Viz tuto řeč u Boh. Balbina, Miscellanea., dec. I. libr. lV. partis IL
pag. 68—80.
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kteráž z těla jeho na stěnu vyskočila, žádným obyčejem nemohla
býti zahlazena“ '). Na jevě jest, že Hájek zprávu císaře Karla IV.
' jen poněkud jinými slovy opakuje.
Jan Doubravský ze Skály vydal své latinsky sepsané Dějiny
Čech .r. 1552, a v nich tuto zprávu o dotčené krví zaznamenal: “)
„Zeď chrámová, nedaleko kteréž sv. Václav byl zavražděn, jako
by si této vraždy byla povědoma, čili spíše jako_by zločinu věč
ného svědkem byla, nedala žádným namaháním ze sebe otříti a
omýti krev, kterouž z těla sv. Václava byla postříkána.“
Bohuslav Balbín, jenž se r. 1621 v Králové Hradci narodil,
a za svého věku chlapeckého se svou zbožnou matkou na pouť.
do Staré Boleslavi chodíval, vydal r. 1677 svůj „Výtah dějepisný,"
v němž tuto obšírnější zprávu o dotčené krvi podává 3): „Krev
z těla sv. Václava prolita, postříkala zdě chrámové. Ačkoliv se
Boleslav 0 to všemožně zasazoval, nemohli jl předce nikdy smýti
a tato ozdoba chrámu Boleslavského trvá až po dnešní den.“
A pak praví Balbín ještě dále: „Za mého chlapeckého stáří dal
jistý děkan Staroboleslavský z jakési nevčasné snahy po čistotě
větší část této „přesvaté malby“ zabíliti, jakoby vápno více mohlo
se stkvíti než krev sv. Václava; avšak i on s to nebyl ji tak od
straniti, jakož sobě žádal, aby i nyní nepronikala a neprosvitala
drahocenná krev sv. mučeníka skrze vápno, a aby na některých
místech vápno s ní bylo nespadlo.“
O tomto zabílení známek krve Svatováclavské, které se dle
udání Jiří Krugera r. 1621 stalo, vypravuje pak Boh. Balbín po
znovu na jiném místě spisu svého, užívaje o opětném prosvítání
dotčených známek skrze vápno těchto nadšených slov 4): „A hle,
jakoby se vápno bylo strávilo, a růže z krve velmí čerstvé a živé
počaly se znovu objevovati skrze vápno . . . . kteréžto známky
i nyní ještě semotam se třpytíce, odsuzují obnovením starého zá
zraku neužítečnou práci řemeslníků.“ Slovy těmito „kteréžto známky
i nyní ještě semotam
se třpytíce“ dává sám Balbín na sroz—
uměnou, že i za času jeho známky ty nebyly vždy jako „růže
z krve velmi čerstvé & živé“ pocházející, jakými dle, udání Bal
bínova za nějaký čas po obílení se býti objevily. A z toho se dá
tuším i to uzavříti, že i před obílením nepodobaly se vždy tako
vým růžím, poněvadž by je v případě tom svrchu dotčený děkan
J
\) K roku 929.
*) J. Dubravii Hist. Boem. lib. V. pag. 34.
3) Epitome lib. I. cap. IX. pag. 38.
') Hist. Bolesl. lib. VI. cap. IV. pag. 17.
!
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zajisté nebyl dal zabílíti; nebot sam Balbín o něm praví, že byl
horlivým ctitelem sv. Václava 1), a že to jen z přílišné snahy po
čistotě učinil. Z toho všeho zdá se tedy vysvítati, že známky ty
před ohílením již asi jakési temné čili šedé barvy byly.
0 této události podává mimo Boh. Balbína ještě jiný jemu
souvěký spisovatel a dobrý znalec památek náboženských v Čechách,
Jiří Kruger, Zprávu, vníž však nepraví, že se po obílení zdě chrá
mové poznovu objevily „růže z krve velmi čerstvé a živé“ skrze
vápno, ale jednoduše udává, že nové obílení semotam pukalo a spa

dávalo,ažeony prastaré

známky z krve(sanguinisílla veter—

rima indicia) opět do očí padaly. Slova jeho z latiny přeložená
jsou tato:“) „Tímto obílením zmizela krev, kterouž tuto zeď skropil
mučeník, právě když byl utracen. Krev ta, byvši tam viditelna
téměř po šest set let svědectví vydávala o násilnictví Boleslavově.
Avšak koluje pověst, že toto obílení semotam puká a spadává,

a že tudy ony prastaré známky z krve opětdo očí padají,
starým svědectvím zázraku nasvědčujíce.“
Poněvadž však Kruger a Balbín jednou dobou žili, a během
druhé polovice věku sedmnáctého své spisy vydávali, mají Bollan—
disté za to, že při zprávě svrchu uvedené buď Balbín dle obyčeje
řečníků, kterým on skutečně také byl, zprávu svou poněkud upří
lišnil, aneb že snad Kruger dostatečné zprávy o tom všem neměl,
poněvadž se sám na pověsti kolující odvolává. 3) K tomuto úsudku
Bollandistův třeba jest dodati, že i B. Balbín nevydává sebe za
očitého svědka dotčených „růží z krve čerstvé a živé.“

Buď si tomu již jakkoli; jedno ani druhé nevadížnikterak
oné prastaré a nepopiratelně zprávě, tolikými svědectvími zaručené,
že se po smrti mučenické sv. Václava krev jeho na zdi chrámové
objevovala i když vícekráte s ní smyta byla, a že po více věků
neustále jakési známky z té krve pocházející na téže zdi viditelny
bývaly, kteréž lid náš Ceský z oddanosti k sv. Václavu vždy ve
velké míval uctivosti. Chválíce a velebíce Boha, že smrt mučeni
ckou našeho milého sv. Václava dotčeným zázrakem tak dlouho
oslavovati ráčil, nechceme nikterak o tom rozhodovati, stal-li se
během století sedmnáctého opět nový zázrak na oslavu krve mu
čenické sv. Václava, čilí nic. Pronášení takových nálezů patří po
.) Histor. Bolesl. lib. VI. cap. lV. pag. 17. „Vir caetera D. Venceslao
deditus tours,“ t. j. „muž zcela oddaný svatému Václavuf praví o něm
sám Balbín.
*) Sacromm Pulvorum Incl. Regni Bohem. tom. IX. dies XXVlíl. Septembr.
:) Acta. Sanctor. Monsis Septembr. tom. \'11. pag. 914. u. 260.
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právu církevním jediné zákonitým úřadům duchovním. My se na
tom s vděčností k Pánu Bohu spokojíme, že aspoň zprávu o tom
máme, na kterém místě se dotčené zázraky s krví sv. Václava
sbíhaly. Ostatek tentýž všemohoucí Bůh, jenž od věčnosti býval,
trvá ještě nyní i setrvá na věky věkův, jeho všemohoucí pravice
nebyla nikdy zkrácena, aby nových zázraků činiti nemohla, jakož
i ta pravda nikdy nezahyne, že HOSpodinBůh oslavuje sám všechny
ty, kdo jej oslavovali.
Od časů císaře Karla IV.. otce vlasti, který jako očitý a zá
važný svědek o dotčených známkách pravil, že krev sv. Václava
na zdi chrámové nedala se žádným uměním lidským setříti, po
tkali nejednou těžké osudy kollegiátní chrám Páně Staroboleslavský.
V století patnáctém, za časů bouří husitských byl tento chrám
Páně jakož množství jiných nejnádhernějších kostelů pobořen a
Spustošen. Napotom byl přičiněním a namáháním Staroboleslavského
děkana Ondřeje Pěšína roku asi 1593 zase tak opraven a uspo
řádán, že se v něm služby Boží konati mohly. V první polovici
století sedmnáctého, za časů pověstné války třidcetileté utrpěl
kollegiátní chrám Staroboleslavský ještě větších pohrom než ve
válkách husitských. Od r. 1632 až do 1640 řádili, loupili nejednou
Švédové, čili vlastně houfy protestantských žoldnéřů z rozličných
zemí pod vedením Švédským v Staré Boleslavi. Tito protestantští
žoldnéřové chrám kollegiátní nejen zpustošili, ale z něho dvakráte
chlév pro koně udělali, a při odchodu svém dne 20. ledna 1640
ještě i toho příčinou byli, že dotčený chrám Páně vyhořel. Za
pálili totiž při svém odchodu stany své nedaleko kostela toho
stojící, načež ohromný požár vznikl. který okolní domy, kostel
kollegiátní a také kostelík sv. Klementa v krátké době strávil.
“Hlavně však utrpěl kostel kollegiátní; nebot klenutí na něm puklo,
oheň dostal se nejen do vnitř kostela, kdež oltáře strávil, ale i do
samé krypty, kdež vedrem svým cínové rakve rozlil, a kostry
pochovaných tam mrtvol lidských v prach a popel obrátil. Více
než deset let stál napotom kollegiátní chrám Staroboleslavský 
v svých zříceninách, až Opět s povolením sněmu zemského z dů
chodů zemských zase tak byl zbudován & upraven, jakož jej až
podnes patříme.
Přese všechny tyto pohromy udržela se však vždy, po všechny
časy živá paměť a stálá tradice o tom, na kterém místě ony
známky z krve sv. Václava bývaly, & toto místo jest až podnes
naznačeno zvláštní kovovou, tlustým sklem Opatřenou schránkou,
která na zdi chrámové jest zadělána. Nachází se tato schránka
v půlnoční lodi poboční nynějšího kostela kollegiátního, a sice
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zrovna u tak zvaného mučenictví sv. Václava, kteréž jsme ku
konci knih šestých popsali. V otvoru z lodě té do starobylého
kostela sv. Kosmy a Damiána vedoucím, kde za času sv. Václava
dveře chrámové bývaly a kde nyní socha téhož sv. Václava stojí,
jest totiž dotčená schránka v pravo na zdi v samých veřejích, asi
půldruhé stopy od podlahy zadělána. Kolem tlustého , oblého
skla u prostřed této schránky se nacházejícího, jest pozlacená záře..
Je-li za samým sklem & za schránkou tou ve zdi samé vůbec ještě
nějaké jiné znamení, o tom jsme se pro tlouštku skla a pro samou
schránku přesvědčiti nemohli. Lid náš Českoslovanský na pouť do
Staré Boleslavi přicházející dívá se vždy s zvláštní úctou na tuto
schránku, & jeden poutník vypravuje druhému, že toto místo
zbroceno bylo krví sv. Václava, která se nižádným způsobem
smýti nedala

K závěrce položíme tuto ještě několik zpráv o jiných třech
ostatcích z krve sv. Václava, které se dílem v Staré Boleslavi,
dílem v Praze při chrámu Páně Svatovítském od dávná nacházely.
O jednom z těchto ostatků podal Boh. Balbin ve svém latinském
dějepisu Staré Boleslavi následující zprávu 1): „Poutníky (do Staré
Boleslavi příchozí) povzbuzuje velice k něžné pobožnosti nádoba
(baňka) křišťálové, čisté a průhledné perlí podobná, a krví napl
něná, která z ran umírajícího sv. Václava vytekla, a napotom od
kněží, dílem z podlahy, dílem z prahu kostela sebrána byla.
Červená se ještě dnes (t. j za času Balbinových) tato krev velmi
živě, a probošt Staroboleslavský Rudolf Roder dokládá, kterak
nejednou na svátek sv. Václava pozoroval, že se tato (sedlá) krev
mezi mší sv. rozhřívala a rozplývala, označujíc se také velmi
živou, červenou barvou. Císař Ferdinand IH. vyžádal si velkou
prosbou jednu částku té krve, a jí také obdržel.“
O té části zprávy Balbínovy, že se dle svědectví probošta
Rodera ostatky krve sv. Václava na svátek jeho někdy rozhřívaly
atd. dočítáme se u Bollandistů následující opatrné a dobré po
známky 2): „Pokud se pamatujeme, nedočtli jsme se toho u žádného
jiného spisovatele, že by se sv. krev knížete Václava byla rozhří
vala atd., aneb že by někdo jiný (mimo probošta Rodera) to byl
také pozoroval. Avšak proto ještě nechceme popírati, že to dotčený
probošt Staroboleslavský Bud. Roder viděl; nebot takový zázrak
mohl sei s krví sv. Václava skutečně státi, jako se skutečně
.) Historia Bolesl. lib. Vl. cap. 9. pag. 43.
') Acta Sanctorum, Septembris, tom. VII. par. 815.
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stává s krví sv. Januaria, která častokráte kypí a se mění, o čemž
tolik a tak závažných svědkův své svědectví podalo, že člověk
zdravého rozumu o tom pochybovati nemůže '). Poněvadž se však
leckdys stává, že při takových případech obrazotvornost člověka
klame, nedostačí jediné svědectví probošta Rud. Rodera. abychom
dotčenou změnu krve sv. Václava pokládali za zjištěnou“ S úsudkem
tímto Bollandistův shodujeme se úplně, ačkoli z bezpečných pra—
menů dějepisných víme, že probošt Bud. Roder byl muž nevšední
moudrosti a počestnosti, který si o Starou Boleslav a o vlast
hojných zásluh vydobyl. R 1648, když Švédský vůdce Koenigsmark
zrádou pověstného Frankského rytíře, jmenem Arnošta z Otto
waldu gl) dne 26. července v noci nenadále s vojskem svým Prahu
u brány Strahovské přepadl, celou Malou Stranu do své moci
dostal, a pak po několik měsíců i Starého a Nového města Praž
ského násilně dobýval, byl Rud. Roder vůdcem duchovenstva
klášterního, které se v hájení dotčených dvou měst podobně
súčastnilo, jako studující mládež pod vedením jesuity Jiří Plachého..
Jsa děkanem a proboštem Staroboleslavským získal sobě Rud.
Roder též nemalých zásluh o tamní kolleg. kapitulu a hlavně
o stavbu chrámu Páně sv. Václava, který ve válce třidcetileté
velice byl pobořen. Takového muže svědectví má tedy zajisté
nemalé váhy u každého rozumného a předsudky nepodjatého člo
věka. Avšak jedná-li se o to v církvi katolické, stal—lise někde
skutečný zázrak čili nic: tu dle předpisů církevních nedostačí
nikdy svědectví jednoho člověka, nýbrž vždy více rozličných,
neúhonných, rozumných a pod přísahu vzatých svědků k svědectví
jest zapotřebí, aby duchovní soud o podstatě zázraku svůj nález
pronésti mohl. Poněvadž tedy o dotčené změně krve sv. Václava
jiných spolehlivých svědectví po ruce není, nedá se o tom tak
snadno souditi.
Co se pak týče druhé části svrchu uvedené zprávy Balbínovy,
že se totiž v Staré Boleslavi nachází nádoba křištálová, čisté
a průhledné perli podobná, jenž naplněna jest krví sv. Václava,
a že si císař Ferdinand III. z této krve jednu částku vyžádal,
o tom podává Jos. Prok. Horčice ve spisu svém r. 1845 tiskem

1) Viz Acta Sanctorum, Septembris, tom. VI. ad diem 19.
*) Toto jest pravé jméno dotčeného zrádce, který za mladí svého ve vojště
císařském sloužil, a později ze mety tuto zrůda vykonal. Zdržoval ne také
nějaký čas v Polsku,—Poláci jméno jeho 2 Ottowaldu popolětili nazýva
jíce jej Ottowaldski-m. Tím stalo se, že napotom i v Českých kniháclgb
psávano jest ,.-0ttowaldský.“
“
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vydaném tuto kratičkou zprávu : 1) (Při chrámu Svatováclavském
nachází se) „krev sv. Václava v křišťálové v zlatě zasazené nádobě;
částku si vyžádal Ferdinand III.“ Tato nádoba křištálová chová
se až po dnešní den v Staré Boleslavi v tak zvané panské sakristii
kostela kollegiátního, kteráž v hořejším kostele vedle hlavního
oltáře nad polední, poboční lodi téhož kostela stojí. Starobylá,
mistrovská práce, kterouž nádoba ta byla zhotovena, poutá pozor
nost hned při prvním na ní pohledu, ač bohužel, — nevíme při
které příležitosti a v které době— jednu část svých zlatých umě
leckých ozdob pozbyla, a mimo to i některé jiné, na ní posud
stávající ozdoby značně porouchány byly. V celku se však ještě
tak zachovala, že v ní nejen mistrovské dílo umělecké ze středo
věku křestanského spatřujeme, ale spolu také nové svědectví, jak
velice si zbožní předkové" naši svatých ostatků vážili, když je v tak
stkvostných a mistrně zhotovených nádobách ukládali. Aby si pak
čtenář toto umělecké dílo snadněji mohl představiti, postaralo se
veled. ředitelství Dědictví sv. Jana Nepomuckého o to, že zvláštní
vyobrazeníté nádoby, dle nákresu chvalně známého Pražského malíře
akademického Jos. Scheivla k tomuto Spisupřipojeno bylo. Na obrázku
tom jest však nádoba zmenšujícím měřítkem vykreslena; v skuteč
nosti má 131/2 palce z výší, šířka její obnáší v podstavci 5 palců,
v prostředku 37, palce. Celá nádoba podobá se postavou svou
tak zvaným vásám, které po obou stranách svých úška mívají, aby
se snadněji pozdvihnouti daly. Od nich liší se však tím způsobem,
že střední část její křištálová není kulatá jako vásy obyčejně
bývají, ale plochá. Tlusté křišťálové sklo, z něhož střední část
t. j. vlastní nádoba sestává, jest na obou plochých stranách žláb
kovité a sice tak upravené, že jednotlivé žlábky ze středu plochy
na způsob paprsků ale v křivkách vycházejíce, až do své polovice
čím dále jdou, tím více od sebe jsou vzdálenější a také širší, ale
pak opět k sobě se sbližují, a také slábnou. Celá tato křištálová
nádoba spočívá a zasazena jest v osmiúhelném zlatém podstavci,
z něhož se na obou příčních stranách po celé nádobě asi 3/4palce
široká zlatá páska nahoru až k samému hrdélku vine. Zlaté hrdélko
zasazeno jest v otvoru nádoby, a otvor tohoto zlatého hrdélka
pokryt jest zlatým víčkem, které stejžkou k hrdélku jest přiděláno,
tak že se do výšky vyzdvihnouti může, když se hrdélkem nějaká
věc do nádoby spouští, aneb se z ní chce vyjmouti. Na hrdélku
samém. a sice zrovna na zlaté pásce, jenž se po příčních stranách
') Popsání nejstarož. kollegiát. chrámu v Čechách pod jmenem sv. Kosmy
a Damiana a Sv. Václava v Staré Boleslavi. Druhé vydání, str. 110.
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z podstavce po nádobě křišťálové nahoru vine, byla také zlatá.
ůška přidělána, která se v prostředku nádoby opět se zlatou páskou
spojovala. Obě tato úška byla však ulomena, & není jich více
nalézti. Z jednoho zachoval se jen maličký kousek u samého
hrdélka, k němuž hned pod otvorem stejžkou jest přidělán.
Ze všech uměleckých, s velikou pilností provedených ozdob,
které se na podstavci, na pásce, na hrdélku a na víčku nacházejí,
vysvítá patrně, že nádoba ta zhotovena byla v tak zvané pozdní
době slohu románského a v době slohu přesně gothického. Lupenky
nejen dolů ale zároveň i vzhůru se táhnoucí, kterými víčko jest
ozdobeno, dále malý žalud na špičce víčka a některé jiné ozdoby
na podstavci jsou známky a zbytky slohu románského. Naproti
tomu čisté lupeny z kmene vinného, které se u prostřed jiných
románských ozdob na podstavci nacházejí, a ostatní na témž pod
stavci jakož i na pásce stávající ozdoby, pocházejí již ze slohu
' gothického. Sloučení pak těchto dvou slohů v jednom díle umě
leckém nasvědčuje tomu, že dílo to pochází ze svrchu dotčené
doby slohu románského a slohu přesně gothického. Tato doba
zasahuje však až do časů panování císaře Karla IV. „Otce
vlasti“. Sloh dotčené křišťálové nádoby tomu tedy nasvěd
čuje, že nádoba „ta z času panování císaře Karla IV. po—
cházeti může. Ale mimo to udrželo se v Staré Boleslavi až po
dnešní den ústní podání, že sám císař Karel IV., Otec vlasti, tuto
nádobu křišťálovou daroval tamnímu kostelu kollegiátnímu na
počest sv. Václava, jejž dle svědectví Beneše z Veitmile za svého
hlavního přímluvce u Boha pokládal, a jehož šlépěje po celý čas
panovaní svého tak věrně následoval, že v celém dějepisu Českém
nad Karla IV. horlivějšího a stálejšího ctitele a následovatele sv.
Václava nenajdeme.
Tato tedy stkvostná nádoba byla dle svědectví Balbínova za
jeho časů ještě plna ostatků z krve sv.-Václava. Napotom si z nich
císař Ferdinand III. jednu část vyžádal, a bezpochyby že v pozděj
ších dobách ještě jiní ctitelové sv. Václava z těchto ostatků jiné
částky obdrželi. Nádoba dotčená jest nyní vnitř v samém hrdélku
voskem zcela zapečetěna , tak že z ní ničeho vyjmouti nelze.
Pokud nám bylo možno skrze tlusté sklo pozorovati, nachází se
v ní asi patnácte kuliček jakési šedé čili tmavé barvy. Poslední
písemní Zprávu o tomto sv. ostatku zaznamenal sám bývalý
děkan kollegiátní kapituly Staroboleslavské, kterouž jsme již
svrchu uvedli.
O ostatcích z krve sv. Václava“ zachovaly se nám mimo to
ještě jiné dvě zprávy= Nebude však od místa dříve ještě než 0 niCh
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promluvíme, položiti tuto několik poznámek o rozličných schránkách,
v nichž se za starých a také nejstarších dob křesťanských ostatky
světců a světic Božích uschovávaly.
Schránky takové nazývají se vůbec relikviář—e. Název ten
pochodí ze slova latinského reliquiae t. j. ostatky. Tyto relikviáře
mívaly rozličné podoby, a byly také velmi často drahocenná díla
umělecká. Některé z nich bývaly stkvostné ze zlata neb stříbra
zhotovené kříže s obrazem Spasitele umírajícího, a v kříži tom
zasazeny byly na rozličných místech jednotlivé kousky sv. ostatků.
Kříž takový nazýval se již tenkráte po latinsku pacificale, a až
podnes panuje v Čechách, jakož i v některých jiných zemích obyčej,
že na velké svátky při slavných službách Božích kněz k oltáři
jdoucí takový kříž s ostatky svatými v pravici své nese, který
napotom na oltář postaví.
Ostatky svatých ukládaly se také v drahocenných a uměle
zhotovených nádobách ze skla křišťálového jako ku př. svrchu
popsaná nádoba. Nádoby tyto byly druhu rozličného a leckdys
i z drahých kamenů zhotovené.
Mimo to mívaly středověké relikviáře podobu lidského poprsí,
kteréž obyčejně ze stříbra zhotoveno a silně pozlaceno bývalo. Po
latinsku nazýval se tento druh relikviářů caput neb pectorales
argenteae aneb také po řecku hermae. V nich bývala lebka někte
rého světce uložena; někdy však byla na poprsí samém schránka
křišťálová zasazena, v které se nějaká kost z hořejší části těla
světce Božího nacházela. Takové relikviáře nosívali jáhnové dal
matikou odění při slavných průvodech církevních, a na velké
svátky vystavovaly se tyto relikviáře na oltář. Až podnes viděti
jest v chrámu Páně Svatovítském v Praze více takových poprsí,
\! pozdějších dobách zhotovených, na postranních oltářích. Dříve
než nynější hlavní oltář v kostele Svatovítském byl, stávala tato
poprsí na hlavním oltáři a byly v nich ostatky našich sv. dědiců
Českých uloženy. Tyto ostatky jsou i nyní na hlavním oltáři, ale
v jiných relikviářích, o kterých záhy povíme. Karel IV., Otec
vlasti, daroval sám hlavnímu kostelu Pražskému jedenadvacet ze
stříbra zhotovených a pozlacených poprsí, čtvero jiných poprsí
nacházelo se tam již dříve před panováním císaře Karla IV. Poprsí
sv. Václava a sv. Zikmunda. byla také mezi nimi, ale obě dvě byla
z ryzého zlata 1).

'

Jiný druh relikviářů představoval plochou ruku 5 přední až
pod loket sahající částí ramene jakož až podnes takových relikviářů
') Thom. Pešina. PhOSphorus septicor. pag. 466. 467.
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v některých kostelích viděti jest. V nich ukládaly se ostatky
z rukou světců Božích pocházející. Latinsky nazývaly se brachiale.
Takových relikviařů bývalo za času císaře Karla IV. v hlavním
kostele Pražském třiadvadcet. Byly stříbrné, dílem také pozlacené
a mimo to i drahými kameny ozdobené. Mezi nimi bývala jedna
ruka: která jablko říšské, perlemi posazené držela, a v té nachá
zely se ostatky sv. Václava '), dále také jiná stříbrná ruka, která
stkvostný, perlemi ozdobený krucifix držela., a v té byly ostatky
z ruky sv. Víta. Mimo to tam byly ještě dvě jiné stříbrné a po
zlacené ruky; jedna z nich měla dva drahocenné prsteny na prstech,
a v té byly ostatky sv. Ludmily; druhá měla jeden stkvostný prsten
na prstu, a u vnitř ruky té byly ostatky sv. Prokopa.
I celé, velké sochy, jednotlivé světce a světice Boží předsta—
vující, ze stříbra uměle zhotovené, sloužívaly za relikviáře. Někdy
držela socha v ruce své ostatek téhož světce, jehož představovala,
aneb byly ostatky téhož světce na prsou sochy za sklem křištá
lovým uloženy. Takové relikviaře slouly po latinsku imagines
argonteae neb jednoduše imagines. Stříbrných soch téhož druhu
bývalo v pokladnici hlavního kostela Pražského za času císaře
Karla lV. patnácté. Mezi nimi byla také socha stříbrná předsta—
vující sv. Václava s kopím a s korouhví, na. prsou sochy té byla
schránku so sklonu kí'išt'ulovýln, v níž ostatky téhož sv. dědice
INIŠQ'IH)so uuoluízoly:

Mezi nimi byla. také sochu stříbrná

Mutičky

lloží, držící v jedné ruce malou křišťálovou iuoustrauci, v níž
ostatky z vinck Ježíšlmvých uloženy byly, v druhé ruce držela
socha ta sochu pozlacenou, Ježíška představující 2).
Opět jiný druh relikviářů a sice velmi starých jsou čtver
hranné podlouhlé tabule čili obrazy, ze zlatého neb stříbrného
plechu zhotovené a skvostným kovovým rámcem opatřené. Ve
zlatém neb stříbrném plechu jsou postavy jednotlivých světců
a světic Božích ze spodu na venek vytlačené, někdy jsou tyto po
stavy také malované a všelijakými v plechu vytlačenými ozdobami
a drahými kameny okrášlené. V těcho tabulích bývaly tedy i ostatky
těch svatých zasazeny, kterých postava na nich vymalována neb
vytlačena byla. Tabule bývaly tak velké, že se jimi průčelní strana
oltáře, tak zvaná predella zcela zakrýti mohla, a užívalo se jich
za ozdobu oltáře na největší svátky. Tyto ostatkové obrazy slouly
latině tabulae reliquiarum, po řecku hierothecae; byly-li menší,
nazývaly se latinsky ladulae. Původně pocházely ze staré říše By
1) Tamtéž pag. 467.
") 'l'amtéž str. 467. 468.
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zantinské, a v Slovanských zemích v Polsce a jmenovitě na Rusi
užívalo se jich hojně. I takových stkvostných ostatkových obrazů
měla pokladnice chrámu Páně Svatovítského v Praze za času cí
saře Karla IV. pět. 1)

Stává ještě jeden druh relikviářů a sice nejstarší, jehož původ
do předních století křesťanských padá. Když za prvních století
po Kristu Pánu pohanští císařové Římští krutě pronásledovali kře
sťany, a počet mučeníků za víru Kristovu neustále se množil, slou—
žívali kněží z úcty k těmto sv. mnčeníkům mši sv. na jejich
hrobech, odkud obyčej povstal až po dnešní den panující, že
v každém oltáři, na němž se mše sv. slouží, zasazen jest kámen,
v kterém se vždy ostatky sv. mučeníků nalezají. Později, když
dotčené pronásledování přestalo a církev katolická svobody nabyla,
počali křesťané ostatky sv. mučeníků na samý oltář, kde se mše
sv. sloužila, a sice na zadní částku stolu oltářm'ho klásti. K tomu
účelu upravili zvláštní skříně, které se latině tumba neb area,
někdy také scrinium nazývaly. Tyto ostatkové skříně bývaly 4 neb
9 stop dlouhé, poměrně vysoké, a mívaly vždy podobu tehdejších
kostelů křesťanských. Příčina, za kterou právě podobu chrámu Páně
mívaly, byla ta, poněvadž se tělo svatých křesťanů v Písmě sv.
chrámem Ducha sv. nazývá. Obyčej tento udržel se v církvi ka
tolické až po dnešní den, a proto nacházejí se až podnes při
starých kostelích leekdys ještě takové ostatkové skříně, které mají
celou podobu nějakého kostela buď v slohu románském neb ve
slohu gothickém zbudovaného. Někdy představují také malou kapli
aneb i věž gothickou. V druhé části středověku užívalo se jme
novitě velmi často takových, v slohu gothickém zhotovených a dra
hocenně ozdobených skříní ostatkových. V kapli sv. Václava v Praze
na Hradčanech nalezá se hned u vchodu po levé straně na římse
ze dřeva uměle vyřezaná gothická věž asi pět stop vysoká, a dole
asi 1'/„ stopy široká. Vížka ta má do sebe jakous takous vzdá
enou podobnost s velkou věží chrámu Páně Svatovítského. pročež
se mnozí domnívají, že vížka ta jest vzorek, dle něhož tato věž
dostavena býti měla. Avšak vížka ta není původně nic jiného,
než jedna taková skříně gothická, v níž se ostatky svatých uklá
daly. V takových skříních malé kostelíky představujících, z ka
mene vytesaných a obrazy okrášlených jsou nyní na. hlavním ol—
táři téhož chrámu Páně Svatovítského některé ostatky našich sv.
dědiců Víta, Václava, Cyrilla a Methoděje. Prokopa a Ludmily
uloženy. V arcibiskupském chrámu Páně Olomúckém, na počest na
') Tamtéž str. 469.
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šeho milého sv. Václava zasvěceném, nachází se v jedné postranaé
kapli taková silně pozlacená, drahými kameny ozdobená a v go
thickém slohu vkusně provedená skříně, kterouž nynější nejd; p.
arcibiskup Olomoucký za tou příčinou dal zhotoviti, aby v ní
jedna částka ostatků bl. Jana Sarkandra uložena býti mohla.
V Praze. při chrámu Páně Svatovítském nacházelo se za panování
císaře Karla IV. v celku čtrnácté takových buď z samých drahých
kamenů, neb ze stříbra zhotovených a pozlacených skříní ostat
kových. Připomíná se mezi nimi dle starých zápisků také velmi
stkvostná skříně, v níž kosti sv. Víta mučeníka uloženy byly,
kterouž císař Karel IV. na počest téhož sv. dědice našeho dal
zhotoviti. když r. 1355 na svém komnovačním tažení do Říma
tělo jeho v Italii nalezl, & je pak sám do Prahy přivezl. Skříně
ta byla se samých drahých kamenů, z amethistů totiž, na kteréž
naše Česká vlasť bohatá jest, zhotovena, a představovala pře
krásný kostelíček, na němž i přiměřená střecha byla. Amethisty,
z nichž zdě téhož kostelíka sestávaly, byly samé podlouhlé, uměle
uhlazené čtverhrany, jež stříbrná a pozlacená obmba v jeden
celek spojovala. U vnitř téhož kostelíka uloženy byly ostatky
sv. Víta. Celá tato drahocenná, uměle zhotovená skříně vzbuzo—
vala ve zbožném křestanu upomínku na ono nebeské město, jež
sv. Jan evangelista v Zjevení svém nebeským Jerusalemem na
zývá, a o němž také vypravuje, že všechny zdě a věže jeho zbu
dovány jsou z drahých kamenů. Císař Karel IV. Otec vlasti uměl
výborně i všech plodin, jichž naše vlast Božím požehnáním hojně
poskytuje, ku slávě Boží, na počest našich sv. dědiců zemských
a vůbec ku povzbuzení života náboženského použiti. A čím více
na rozmnožení slávy Boží, na rozšíření úcty našich sv. dědiců
obětoval, tím většího bohatství sám stále nabýval.
Zbývá ještě, abychom zde krátkou zprávu položili o jednom
druhu relikviářů, kterých se v celém středověku a i napotom
velmi často po celém světě katolickém užívalo, a které se“vůbec
monstrancí nazývaly. Za našich dnů nazývá se v mlnvě církevní
ona obřadná nádoba monstrancí, v níž se nejv. Svátost oltářní
v kostele na oltářích tak vystaviti, & při průvodech církevních
tak od kněze nositi dá, že Ji věřící viděti a uctíti mohou. Slovo
to jest původem svým latinské; pochodí od slovesa „monstrare,“
kteréž po česku znamená „ukázati něco.“ Slovo monstrance znělo
by tedy v přesném překladu Českém tolik co ukazovadlo t. j. ná
doba. v níž se nejsv. Svátost oltářní ukazuje. Pro výstavu nejsv.
Svátosti oltářní užívá se v církvi katolické této nádoby obřadně
teprv od druhé polovice století třináctého. V dobách toto století
Památky Stuoboleslavlkč.
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předcházejících nepanoval totiž ještě obyčej vystavovati veřejně
na oltářích nejsv. Svátost, aneb ji při průvodech v monstrancí tak
nositi, jak se to nyní děje. Obyěej nynější povstal zároveň s zave
dením svátku Božího Těla, a sice původně v zemi Belgické, v městě
Luttichu okolo polovice věku třináctého. Tenkráte žila v Luttichu
sv. Juliána, která vnuknutím Božím o to se zasazovala, aby na
počest nejsv. Svátosti oltářní dotčený svátek od církevní vrchnosti
založen byl, což se také nejprvé v Luttichu nařízením tamního
biskupa stalo. Tato úcta nejsv. Svátosti rozšiřovala se pak čerstvě
a hojně po jiných zemích, načež papež Urban IV. r. 1264 nařídil,
aby svátek Božího Těla po celém světě katolickém svěcen byl.
Od této tedy doby počalo se k výstavě nejsv. Svátosti užívati oné
obřadně nádoby, jenž nyní vůbec monstrancí sluje.
Ale již před touto dobou užívalo se v církvi katolické zcela
podobné nádoby, jako nynější monstrance jest, za relikviář t. j.
za schránku pro uložení sv. ostatků. Monstrance taková sestávala
obyčejně z podstavce tři-, čtver- neb šestiúhelného, na kterémž
sloupek spočíval, a na hlavici čili na hlavě sloupku zasazena byla
hranatá neb okrouhlá nádoba křištálová, ve kteréž sv. ostatky
uloženy byly. Nádoba ta byla pak svrchu ještě ozdobným kovovým
víčkem pokryta. Skrze sklo křištálové mohly tedy sv. ostatky vi
díny býti, a nebezpečí při tom nebylo, že by snadno nějak mohly
býti porušeny. V monstrancích takových nosívaly se sv. ostatky
při průvodech církevních od kněží neb od jáhnů, bývaly v nich
také na veřejných místech v kostele k úctě vystavovány a podá
valy se v nich lidu k líbání, jako se to až podnes stává.

Při chrámu Páně Svatovítském v Praze bývalo více takových
ostatkových monstrancí ze stříbra uměle zhotovených a pozlacených,
které hlavně z doby císaře Karla IV. pocházely. Až po dnes chová.
se tam v pokladnici chrámové jedna taková stará ostatková mon—
strance, která všech pohrom pokladnici tuto potkavších znikla.
Podstavec této monstrance jest šestiúhelný. Na podstavci spočívá
šestiúhelný sloupek, na jehož hlavici zaděláno jest okrouhlé stří
brné pouzdro z třech podporných sloupků sestávající. 'Prostora
mezi těmito sloupky se nacházející jest prázdná, aby v pouzdru
spočívající, okrouhlá nádoba křištálová dobře vidina býti mohla.
V této křištálové nádobě uloženy jsou sv. ostatky. Pouzdro stří
brné a v něm spočívající křišťálová nádoba jsou víčkem, na spůsob
gothické vížky zhotoveným, pokryty, tak že se jím i nádoba křištá—
lová uzavírá, aby k samým ostatkům sv. přístup bezpostřední byl
zamezen. Celá tato stará monstrance jest 17 palců vysoká. Nyní

115

jsou v ní uloženy jednotlivé kousky z ostatků rozličných světců,
mezi nimiž se i jeden ostatek z kosti sv. Václava nachází.
Za panování císaře Karla IV. byla v pokladnici kostela Svato
vítského v Praze mimo jiné také jedna stará ostatková monstrance,
jejíž hořejší částka na sloupku s podstavcem zadělána, podobn
měsíce měla (monstrantia in luna), v níž uloženy byly ostatky
sv. Václava a sv. Anny. Nacházela se v téže pokladnici také velmi
stkvostná stříbrná a pozlacená monstrance, v níž ostatky našich
sv. apoštolů Slovanských Cyrilla a Methoděje byly. Na podstavci
této monstrance bylo dvanácte drahých kamenů a perlí zasazeno,
& na víčku jejím stála. socha anděla ').
Velikou část těchto a jiných drahocenných pokladů, které
hlavně od Otce vlasti Karla IV. pocházely, pozbyl chrám Páně
Svatovítský již za neblahé doby válek husitských. Král Václav IV.
dal sice již r. 1411 téměř všechny relikviáře a jiné stkvosty
kostelu Svatovítskému náležející na pevný hrad Karlštein pro lepší
jistotu zavésti; ale sám bratr jeho Zikmund, byv dne 28. července
1420 v témž kostele za krále Českého korunován, a nemaje dosta—
tečných peněz na zaplacení vojska svého, dal ještě téhož dne
a na zejtří potom sáhnouti na klenoty téhož hlavního kostela
Pražského a kláštera sv. Jiří na hradě Pražském, loupati totiž
zlato a stříbro s obrazů, s hlav, ruk a těl svatých a tlouci drahé
monstrance a jiné zlaté a stříbrné nářadí kostelní, aby z nich
nadělal peněz pro své žoldnéře. Také rakev sv. Václava z ryzího
zlata obrácena jest od něho k tomuto účelu. Král Zikmund ovšem
sliboval, že dá všechno to zase zhotoviti znova a krásněji, až dá
Bůh zemi pokoj a odpočinutí '), k tomu však “nepřišlo. Za kra
tičkého panování vzdorokrále Fridricha Falckého v Čechách r. 1619,
který jsa zarytým kalvinistou k libosti své zohavil kostel sv. Víta
vyklizením a zkažením všech oltářů a ostatků svatých, a jej sobě
dal upraviti v holou modlitebnu kalvinskou 3), přišla opět mnohá
část z husitských válek pozůstalých zbytků ku zmaření, ačkoli
tehdejší děkan kapituly Svatovítské Kašpar Arsenius od Radbuzy,
rodem z Plzně, nejdůležitější památky již před vypuknutím války
na beZpeěné místo dal přenésti a uložiti. Mimo to dobyl král
Pruský Fridrich II. r. 1744 města Prahy, a při této pohromě
utrpěl chrám Páně Svatovítský epět značných škod a ztrát. Pročež
není se tomu co diviti, že v pokladnici téhož chrámu mnohé
') Thom. Pešina Phosph. Septicor. pag. 468.
') V. V. Tomek Dějepis města Prahy. Díl IV. str. 88.
8) Tentýž Děje král. Česk. str. 280.

"drahocenné památky nejsou nyní k nalezení, které tam za panování
císaře Karla IV. bývaly.
Po těchto poznámkách položíme zde ještě zprávu o dvou
ostatkových monstrancích, v nichž od dávných časů ostatky z krve
sv. Václava byly uloženy. Mezi ostatkovými monstrancemi, jenž.
za panování císaře Karla IV. hlavnímu kostelu Pražskému patřily,
nacházela se dle seznamu r. 1368 sepsaného, a bývalým děkanem
kapituly Svatovítské, Tom. Péinou tiskem uveřejněného 1), jedna
taková monstrance, v níž ostalek z krve sv. Václava uložen býval
Monstrance ta byla ze stříbra zhotovena, celá pozlacena a dvojí
křišťálovou schránkou onatřena. V jedné schránce nacházel se
ostateček z lebky sv. Jana Křtitele, a v druhé ostatek z krve
sv. Václava. Tato monstrance byla na počátku válek husitských
s jinými četnými ostatky svatými na rozkaz krále Václava IV.
r. 1411 z Prahy na hrad Karlštein pro lepší jistotu odvezena 9).
R. 1454 za krále Ladislava byly pak tytéž sv. ostatky do Prahy
nazpět převezeny. Za panování J iří Poděbradského zavezeny byly
opět tytéž ostatky na čas do Plzně; v seznamu o nich sepsaném
ciní se Opět tato zmínka o monstranci dotčené: „Malá monstrance
v středu svém Opatřená křišálem, v níž uloženy jsou ostatky
z lebky sv. Jana Křtitele, a nad lebkou jest také křišťál, v němž
se nacházejí ostatky z krve sv. Václava 3). R. 1670 sepsal sám
Tomáš Pešina z Čechorodu, děkan kapitulní, nový seznam všech
sv. ostatků při chrámu Páně Svatovítském se nacházejících, a v po
pisu tom uvádí opět „ostatek z krve sv. Václava,“ dokládaje mimo
to, že náleží do počtu těch sv. ostatků, které vždy v sakristii
sv. Michala uloženy byly, poněvadž se obyčejně na velké svátky
vystavovaly buď na hlavním oltáři, neb na jiném místě chrámu
Páně Svatovítského, aby je lid viděti mohl 4). Po této zprávě
nenašli jsme žádné jiné stopy po tomto drahocenném ostatku z krve
sv. Václava, bezpochyby že v minulém století, když Pruské vojsko
za Fridricha 11. r. 1744 Praze a jmenovitě chrámu Páně Svato
vítskému tolik velikých škod způsobilo, i tento ostatek na zmar
přišel, a že se snad ani monstrance, v níž uložen byl, nezachovala.
Jiný ostateček z krve sv. Václava nachází se až po dnes
ještě v Staré Boleslavi při tamním chrámu Páně kollegiátním,
o kterémž se tyto zprávy zachovaly. Boh. Balbín vypravuje l*), že:
1) Phosphorus septicornis pag. 466 seq.
') Ibidem pag. 77 ct 478.
3) Ibidem pag. 487.
') Ibidem pag. 499, 500.
") Epitome lib. XX. I. cap. IX. pag. 88.
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za jeho doby, v druhé totiž polovici věkn sedmnáctého v chrámu
kollegiatnim Staroboleslavském byla také průhledná, nádoba křišťá
lové, v kteréž uloženy byly vlasy sv. Václava, krvi ton, jenž mu
při poranění z hlavy vytekls, slepené. Jest to bezpochyby tentýž
sv. ostatek, který se až po dnes při chrámu dotčeném chová, ale
který uložen jest nyní v malé stříbrné gothické monstranci. pochá—
zející z doby krále Vladislava Bývalý děkan kapituly Starobole—
slavské Jos. Prok. Horčica podává ve"spisu svém následující zprávu
o tomto ostatku 1): „Částka lebky &.vlasů sv. Václava, v malé
stříbrné gothické monstranci“ uložena totiž jest při chrámu kolle
giútnim. Rozumí se samo nebem že pozůstatky krve, již vlnsy
sv. Václava slepeny byly, nyní po tolika stoletích tak snadno od
vlasů samých rozeznúny býti nemohou, a to tím méně, poněvadž
dotčený ostatek bezpochyby již několikráte z jedné nádoby do
druhé přeložen, a také na hedbávnon látku přilepen byl.

') Pcpsaní nejetarož. kolleg. chrámu v Čechách atd. str. 110.

Knihy osmé.
0 blahosl. Podivínu mučeníku Staroboleslavském. —-Význam roz
liěných názvů, kteréž se mu ve starých spisech dávají, — V jaké
důstojnosti sloužil sv. Václavu. — Jeli zakladatelem starobylého
hradu téhož jména na Moravě. — Gumpoldovy a císaře Karla IV.
podrobné zprávy o bl. Podivínu. —Gumpoldova zpráva o jeho muče
nícké smrti. — Falešná zprava Křištanova () téže smrtí a úsudek
Bollandistův o ní. —-Jiné podrobné Zpravy Křištanovy. — Zpráva
císaře Karla IV. o smrti mučenícké bl. Podivína. — Přenešení těla
jeho ze Staré Boleslavi do Prahy. — Přenešcní jeho sv. ostatků
v chrámu Páně Svatovítském za biskupa Šebiře, a za biskupa Men
harta. — Zprava Beneše z Weitmile o přenečení týchž ostatků za
panování císaře Karla IV. —Vyzdviženi a nové uložení jejich r. 1673
za arcibiskupa Matouše Ferdinanda Zoubka. — Památka na místo,
kdež bl. Podivín v Staré Boleslavi byl oběšen. — Pověst starobylá
o jednom lese Staroboleslavskěm.

Stará Boleslav byla v nejstarší své době oslavena nejen mu
čenickou smrtí sv. Václava, ale mimo to ještě mučenictvím jednoho
z jeho dvořanův, který se vůbec Podivín, někdy také Podivoj neb
Poděvín nazývá. Dvořenín tento sv. Václava nebyl sice nikdy od
sv. Stolice Římské za svatého neb blahoslaveného prohlášen, ale
u nás v Čechách nazýván byl vždy po všechny věky až na nynější

časy blahoslaveným,

někdy také svatým Podivínem. 0 muži

tomto zachovalo se nám více zpráv dílem ústním podáním a le
gendami Svatováclavskými , dílem také v jiných dějepravných
spisech, kteréž tuto jednajíce o nejstarších dobách Staré Boleslavi,
mlčením minouti nemůžeme, a to tím méně, poněvadž naši zbožní
předkové veškeré památky po bl. Podivínu vždy ve velké úctě
mívali. Kosti bl. Podivína přechovávají se až po dnešní den s ucti
vostí na oltářích hlavního chrámu celé země České, v chrámu
totiž Svatovítském na hradě Pražském. Na základě svrchu dotče
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ných zpráv povíme tedy nejprvé, kdo byl bl. Podivín a pak teprv
podáme pozůstalé nám zprávy o jeho mučenické smrti a jeho
ostatcích tělesných. Nejstarší letopisec Český praví o bl. Podivínu
v řeči latinské, že byl „individuus comes sancti Venceslai' t. j.
nerozdílný společník čilí druh sv. Václava, a jmenuje jej mimo to
ještě dvakráte po latinsku „cliens sancti Venceslai.“ Slovo latinské
„cliens“ rovná se v dějepisných listinách středověkých latinskému
slovu „armiger“ a obě dvě tato slova lze přeložiti staročeským
slovem „panoše“, kteréž Opět odvozeno jest od slova „pán"
Panoše znamená tedy tolik co „malý pán“ a poněvadž u nás
v Čechách za starých časů jedině šlechtioové nazýváni bývali pány.
proto také slovo panoše znamená vždy člověka z některé rodiny
šlechtické pocházejícího, ale spolu také naznačuje, že každý panoš
jen malým pánem byl, a že tudyž ku vyšší, bohaté, vládnoucí šlechtě,
t. j. k pravým pánům zemským nepatřil. Panující knížata mívali
takové méně zámožné šlechtice u svého dvora za dvořeníny, kteří
jim mimo vojenské též jiné úřední, Správní a domácí služby .vy
konávali, začež obyčejně vyšších úřadů zemských neb zboží roz—
ličného, a také povýšení do stavu panského odměnou dostávali 1).
Takovým panošem tedy byl bl. Podivín u sv. Václava. A-po
něvadž začasté nejen služby vojenské ale také jiné dvorské služby
u panovníků vykonával, za tou příčinou nazývají někteří spiso
vatelé bl. Podivína přímo komorníkem sv. Václava.
Jiní spisovatelé nazývají bl. Podivína rytířem (miles). Fr. Pa
lacký jednaje v Dějinách českých o době knížete Boleslava I. 2)
praví, že tenkráte přední muži v národu našem slouli vždy milites
t. j. rytíři. v pozdějších časech dělila se šlechta Česká na vyšší
a nižší. Vyšší šlechticové nazývali se vůbec pány, a nižší šlechta
sestávala z rytířů a panošů. Avšak leckdys nazývá se i panoše
rytířem ač jim ještě nebyl, ale v případě tom měl aspoň naději,
že se jím stane. Císař Karel IV. nazývá bl. Podivína ve svém
původně latinsky sepsaném životOpise sv. Václava „miles suus
') Nejen panující knížata neb králové, ale i vyšší bohatí šlechticové, jenž
u nás v Čechách a na Moravě vlastně pány slouli, mívali vždy více
méně takových nižších neb méně zámožných šlechticů ve své vojenské
a domácí službě. Měl-li některý bohatý šlechtic Český tolik panošů ve
službě své, že se počet jejich jistému vojenskému oddělení vyrovnal
». on tedy s nimi do boje táhnouti mohl, uděloval mu král zvláštní
korouhev, na níž znak téhož šlechtice býval. Tací páni nazývali se pak
pány korouhevními (barones vexillarii). V čtrnáctém a patnáctém století
slouli nejvyšší šlechticové u nás v Čechách a na Moravě pány, po nich
byli rytířové, napotom vládykové a posléze panoši.
') D. 1. č. 1. str. 248.

120

secretarius“ což po česku tolik slove, jako rytíř jeho tajemný neb \\
rytířský tajemník 1). Mimo to nazývá jej Karel IV. také „cliens
ipsius secretarius“ t. j. „panoše jeho tajemný “).“
Bohuslav Balbín praví, že bl. Podivín, jsa muž velice zá
važný, byl správcem čili ředitelem knížecího dvoru sv. Václava,
a že mu mezi všemi ostatními pány Českými byl nejmilejší. Na
jeho radu dal se sv. Václav nastoliti na stolec knížecí, když Dra
homíra křesťany pronásledovala a hubila, aby pronásledování tomu
konec byl učiněn. Na radu bl. Podivína nařídil též sv. Václav,
aby matka jeho 2 Vyšehradu na věnné sídlo své do Stochova
odešla, aby kněží křesťanští Drahomírou ze země vypovězení na—
Zpět byli do Čech povoláni, a aby chrámy Páně na rozkaz Dra
homířin uzavřené neb rozkotané opět byly otevřeny a opraveny 3).
Těmuž bl. Podivínu připisují někteří spisovatelé, že na Mo
ravě VYstavělhrad, který dle jeho vlastního jména nazýván byl
napotom Podivín a středištěm čili župním hradem se stal celé
župy Podivínské. Domněnka tato zdá se za tím důvodem pravdě
podobná., poněvadž ve sporu, jejž biskup Pražský a biskup Olo
moucký v jedenáctém století 0 hrad Podivín mezi sebou měli,
sluje Podivín v jedné listině papežské z r. 1074 „hradem sv. Vá
clava (Castrum sancti Venzlai).“ Naproti tomu vypravuje Kosma
v knize II. svých letopisů k r. 1067. že tentýž Moravský hrad
uprostřed řeky Svratka řešené nazván byl Podivín dle zakladatele
svého, jakéhosi žida Podivy, který se později stal katolíkem 4).
Avšak pověst tato podobá se příliš pouhé smyšlence. Roku 1178
udělil kníže Soběslav II. kanovníkům Vyšehradským jistý podil
cla, které se pod Podivínem vybíralo, jakožto náhradu za ujmy,
jež utrpěly důchody jejich ztenčením výnosu daně míru =').
Nejstarší písemní zprávu 'o bl. Podivínu nalezáme v Gum
poldově životopisu sv. Václava. Gumpold, bývalý biskup Mantovský,
sepsal legendu svou 0 sv. Václavu z rozkazu císaře Oty mezi
r. 973—983, tudyž asi 52 let po smrti sv. Václava. Nejprvé tedy
činí Gumpold u vypravování svém čtyřikráte zmínku o bl. Podi
vínu, aniž by jej byl jeho vlastním jménem pojmenoval. Nazývá.
jej toliko „pacholíkem komorním“, neb jednoduše pacholíkem, na
potom „věrným průvodčím“ aneb „panošem“ 6). Avšak VPOZdějŠím
.) Bolandistae Acta Sanctor. Septem. VII. pag. 838.
') Ibidem. pag. 839.
8) Epitome. lib. 1. c. VI. pag. 20.
') Prameny d. 11. str. 95. Pram. Ill. str. 104.
5) Tomek Dějepis m. Prahy d. 1. str. 82.
"l Prameny d. 1. str. 152, 153.
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vypravování svém doložil Gumpold výslovně, že tentýž pachollk
komorní, o němž dříve byl vypravoval, sloul Podivín ') a pak- o
něm vypravuje dále, že býval průvodčím sv. Václava. když za
času nočního z hradu tajně vycházel, bosýma nohama přes příkré
vrchy, přes údolí kamenité aneb přes náledí, kostely navštěvoval
a své tělo tou měrou trýznil, že šlépěje jeho po těchto cestách
naznačeny bývaly krví z nohou jeho se prýštící.
Tutéž zprávu o sv. Václavu a bl. Podivínu zaznamenal císař
Karel IV. v životopisu sv. Václava a Pulkavova kronika podává. —
ji v tomto staročeském překladu: „Potom pak jiného času stalo
sie jest, když jedné chvíle svatý Václav nočnieho času bosýma
nohama jide k kostelu prostřied zimy, ano vsieckna zemie po
mrzla bieše, a vsiecky cesty sniechem zavalily sie hiechu. Rytieř
jeho, jenž tajemstvie jeho viedieše. jménem Podiven, jdleše za
ním. V jehož nohy an obúv dobrú na nich jmiejieše, také sie jest
zima řítila a na jeho sie nohy razila, že jie nikakež trpieti ne
možoše pro velikú ukrutnost. Jemuž to svatý Václav znamenav'
i poviediel: Staviej nohy své v mých noh šlepieje. Jenž to učinil
ten jistý rytieř jakž jemu přikázal muž svatý. A tak pak ihned
toho jistého rytieře nohy v šlepejiech svatého Václava rozehřiely
jsú sie, že potom viec na nich ižadné zimy necítil jest; ale šle
pieje svatého Václava vsiecky zkrvaveny biechu; neb dar Ducha
svatého jmajie, vesken milostí Boží rozniecen bieše, a tak prameny
a paprslky rozličného milosrdenstvie na vsie strany od sebe v roz
ličných skutcích milostných vypuatovaše“ *). Mantovský biskup
Gumpold vypravuje dále ve své legendě, že bl. Podivín sv. V6.
clavu za letní doby v noci nápomocen býval, když hostie pekl,
a víno pro mši svatou připravoval. Když pak Gumpold obšírnější
zprávu byl podal o mučenické smrti sv. Václava a o přenešení
těla jeho do Prahy, připojil k tomu ke všemu ještě zprávu o zi—
zracích. které Bůh skrze zásluhy sv. Václava učinil a při této
příležitosti podává pak i zprávu o mučenické smrti bl. Podivína.
jenž doslovně takto zní: „Jakéhosi mladistvého komorníka, jménem
Podivéna sluhu nad ostatní věrnějšího a k tajným činům jeho
dobře se hodícího, muž svatý hned za živa nad míru miloval; o něm
i v tomto sepsání výše bylo zmíněno. Ten zbaven byv pána nej
milejšího, po všechny dny smutně hořekoval a ne méně mnohé
') Prameny díl I. str. 163.
*) Dle rukopisu knihovny kláštera Rajhradského, jejž P. J ii-íVolný zakoupil
od dvorního tajemníka Cíkana, dědice knihovny Petra Ceroni-ho. —
Sedmnáctá předmluva.

122

příklady činů jeho, jichž sám povědom byl, mezi lidmi vychvalova1
a rozšiřoval. Když se toho dozvěděl kníže zbloudilý, (t. j. Bole
slav Krutý) mzpáliv se náhlým hněvem, rozkázal aby bez meěkání
oběšením utracen byl. Oběšen byv (jak pravdivé zprávy dobrých
lidí dosvědčují), po dvou létech, ne jinak, než jak činívají živé
a zdravé hlavy lidské, viděn byl, ana mu květoucí bělost po vlasech
přibývala a šedivěla“ 1)
Křištan na proti tomu p0pisuje jednání bl. Podivína. smrt
jeho předcházející takovým způsobem, který se dle nauky katolické
nikterak srovnati nedá s pověstí obecnou o jeho svatosti. Praví
totiž Křištan: „Po odchodu pána svého ze života tohoto ku Kristu
utekl se Podivín k Němcům, a tam dlouho žil ve vyhnanství.
Potom ale domnívaje se, že pokoj vlasti jest navrácen, k svým
se vrátil, po nějaký čas doma se zdržoval a skrýval . . . Jednoho
dne bolest, kterou od zavraždění pána svého v srdci choval, s citem
nad obyčej trpkým přemítaje, popadl meč a běžel k domu jistého
člověka., který, jak věděl, byl náčelníkem, jenž k vraždě radil, a
proti svatému Václavu se spikl a jehož rukama týž svatý hlavně
zavražděn byl. Přišed nalezl jej ve vytopené síni odpočívajícího,
jenž obecným jazykem sluje „Stuba“. Než tento vida jej přichá
zeti, podle mravu národa hleděl jej pozdraviti řka: „Zdráv buď,
příteli, zdráv buď l“ Ale on, v jehož srdci bolest vřela, odpověděl:
„O mě zdraví obstará se Bůh; ale ty, vší spásy zbaven v hříchu
svém umřeě a na věky zahynešl“ A vyřítiv se naň zabil jej. Doufaje
útěkem nabýti spásy, rychle odešel. I vešed do lesa kráčel již
bezpečně; když onen bratrovrah (t. j. Boleslav Krutý), jemuž zvě
stována smrt rytíře a skutek vražedný, rychle skrze sluhy své
dal les obstoupiti. Chytili jej, a i hned oběsili“
O této zprávě Křištanově podali Bollandisté následující úsudek,
k němuž se i my zcela přiznáváme: „Příčina smrti bl. Podivína,
kterouž (Gumpoldova legenda) uvádí, jest slavná a dostojná nej
věrnějšího přítele a účastníka zbožných skutků sv. Václava. Ale
nedostojná za to jest příčina smrti bl. Podivína, kterak ji vypra
vuje Křištan; nebot praví kníže apoštolské sv. Petr ve svém
prvním listu (IV, 15). „Žádný pak z vás netrp jako vražedlník
aneb zloděj.“ Ačkoli vražda sv. Václava byla nespravedlivá a bez
božná, neměl proto pro všecko Podivín žádného práva 0 své újmě
pomstiti napotom tuto vraždu nevinného sv. Václava jinou vraždou,
a kdyby bl. Podivín skutečně byl tak jednal, nemohl by žádný
p0pírati, že se tím stal vražedlníkem. Pročež se tomu divíme,
') Prameny a. 1. str. 163, č. 26.
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' kterak Křištan cos podobného věřiti a napsati, a zároveň také
Podivína svatým nazývati, a o něm vypravovati mohl, že po smrti
své zázraky Božími byl oslaven. Pročež raději tomu uvěříme, že
Křištan o příčině smrti Podivínovy sklamán byl falešnou zprávou
a šibalstvím, jež sosnovali nepřátelé Podivínovi, aby se za to
mělo, že po právu a spravedlnosti byl oběšen. Z té příčiny se
také raději přidržíme zprávy, již předešlý Spisovatel t. j. Gumpold
aneb jiní Čeští spisovatelé dle udání Balbínova (Epitome lib. 1,
cap. 9) podali řkouce, že Podivín na rozkaz Boleslavův proto byl
oběšen, poněvadž mrtvé tělo sv. Václava opustiti nechtěl, k čemuž
se i nenávist Drahomíry proti Podivínovi přidružila, poněvadž
hlavním pomocníkem sv. Václava byl při rozšiřování víry kře
sťanské. Položíme-li to za věc jiston, pak za pravdivé uznati mů—
žeme zprávy, jež Gumpoldova legenda a Křišťan vypravují 0 ne
porušitelnosti těla Podivínova, dále o zázracích, které se na jeho
hrobě staly, a také o úctě, kterou mu lid Český prokazoval“ 1).
Potud Bollandisté, a na základě opravy jimi pronešené klademe
zde ještě ostatní zprávy o bl. Podivínu z legendy Křištanovy„
„Visel tam (Podivín) tři léta. Žádný pták, žádný dravec se ho ne
dotkl, žádná zkáza lidská ani hniloba těla jeho se nezmocnila;
nýbrž jako by žil rostly mu nehty, vousy, a vlasy jeho přeuáramně
sešedivěly a zbělely. Konečně ošklivostí přemožen, jelikož zázrak
tento Páně všady se oznamoval, bratrovrah onen na témž místě
dal jej zahrabati do země. Než ani tak nebylo lze ukrýti skutky Boží ;
nýbrž na označení lidu zásluh služebníka jeho vídati bylo velmi
často okolojdoucím v noci nebeské světlo, ano nad hrobem jeho
hořelo. Toto tak dlouho se dálo, až lidé odevšad přicházejíce
dary obětovati a na hrob pochovaného z oddanosti klásti počali,
&života svého osudy Bohu a onomu zabitému svěřovali. Po dlouhém
čase tělo muže tohoto z místa onoho vyzdviženo a nábožně pře—
nešeno od duchovních, mužů a žen nábožných, a pochováno na hřbi
tově chrámu sv. Víta; tak že sv. Václav v chrámě, onen pak rytíř
venku leží oba pak pouhou zdí jsou od sebe odděleni. A tuto
slávu získala mu pravá věrnost, s kterouž pokud žil pánu svému.
sloužil. Neboť když býval správcem nade všemi v domě sv. Václava
bydlícími, všecky sk0ro služebníky až do posledního kuchaře tak
navedl, že nebylo dvořana, který by býval neuměl žalmy zpívati,
neb který by býval něčeho neznal, co k obřadům církevním ná
leželo. Miluje všecky jako syny vlastní, ode všech jako otec býval
ctěn. Bylo-li kdy muži tomuto přikázáno rozdati almužny deset
') Acta Sanctorum Septembris tom. VII. pag. 799.
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peněz, přidával sám vedle věrnosti pána svého pět, a když měl
třicet neb více chudých potravou poděliti, přidával patnáct. Pročež
zaslonžil slyšeti u Boha, co byl v evangelium slíbil: „Aj sluho
dobrý, poněvadž v malém byl jsi věren, učiním tě správcem mno
hého;“ zasloužil s pánem svým, jehož měl na světě, vejíti do ra—
dostí věčných. 1 bylo viděti za noci světla hořící v chrámě &pře—

mnohým bylo slyšeti často hlasy prozpěvujících andělů“.
- Položíme tuto ještě zprávu, již císař Karel IV. ve svém ži—
votopisu sv. Václava o smrti bl. Podivína podal. Pulkavova kro
nika podává tuto zprávu v staročeském překladu takto: „Dostojno
a spravedlno jest, aby pravda divóv,jenžto od Hospodina milosrdně
skrze tohoto svatého mučedlníka (t. j. sv. Václava) nad věrnými
a nad nábožnými křesťany staly jsú sě, vypsány byly. Ne všeckny,
ale některé z nich pro ukrácení řeči povím. Zajisté v starém
a spravedlivém písmě nalezámi, že rytěř svatého Václava a sluha
věrný jeho jmenem Podiven, jenžto za jeho zdraví ve mnohých
dobrých skutcích, to jest ve bdění na Boží službě v rozličných
poklonách i v jiném pracování, přikázáním nemilostivého Boleslava
bratrobijce oběšen byl na šibenici. Ale proto, že milovníki násle—
dovník dobrého a přesvatého přebytku sv. Václava byl jest nasle
dovník za živai také po smrti. Když již tak oběšen byl, po dvů
létu toho jistého oběšení s neposkvrnú a s nepokazenú bradú, ano
jemu všecky nehtové na rukú i nohú jako za živa rostly, na
lezen jest byl vešken celý a v ničem neporušený ničehožnic. Tu
jest odtud vzat, a v Pražském kostele velmi poctivě pohřben byl,
podle kaply svatého Václava“ ').
.
Tomáš Pešina z Cechorodu vypravuje o smrti bl. Podivína
takto '): „Křikem a surovým hlukem vražedníků ze sna probuzení
(totiž hned po usmrcení sv. Václava) nch0pili se někteří služebníci
téhož sv. Václava své zbraně, ale ti byli hned zavražděni; jiní
služebníci jeho utekli se z velikého strachn do blízkých lesu, neb
jinam, aby svůj život zachránili. Jediný Podivín nejvěrnější sluha
sv. Václava a jeho první komorník, nemohl z rukou bezbožníků
vyváznouti; aneb snad vyváznouti nechtěl, žádaje si raději s pánem
svým umříti, než bez něho dále na živu býti. Jej tedy pohunčí
Boleslavovi jali, jako zlosyna provazy svázali, a míru zločinu svého
dovršujíce na blízkém dubě oběsili“
O přenesení těla bl. Podivína ze Staré Boleslavi do Prahy
činí zminku mimo císaře Karla IV. též Křištan ve své legendě.
Udání jeho, kteréž jsme již svrchu uvedli, shoduje se zcela se
') Rukopis Rajhradský list 26.
“) Phosphorus pag. 148.

zprávami, jež let0pisec Kosma o ostatcích téhož bl. Podivína. ve
svých letopisech zaznamenal.
Dle Kosmovy zpravy dal totiž kníže Spytihněv 11. r. 1060
místo bývalého kostelíka sv. Víta, od sv. Václava zbudovaného,
stavěti novou románskou basiliku o třech lodích. Dokončení této
stavby nedočkal se sice Spytihněv, avšak bratr a nástupce jeho
kníže Vratislav II. pokračoval v ní pilně, tak že r. 1067 byla již
dokončena. Tento nový kostel nazvali pak Čechové „klášterem
sv. mučeníků Víta, Václava a Vojtěcha“ (monasterium SS. Viti,
Wenceslai et Adalberti), poněvadž v něm rameno sv. Víta, napotom
těla sv. Václava a Vojtěcha byla uložena. Ostatky sv. Víta byly
v hlavním oltáři uloženy. Blíž hlavnich dveří kostelních stál
prostřed kostela hrob sv. Vojtěcha, tělo sv. Václava bylo uloženo
ve zvláštní kapli, kteráž za tou příčinou sloula kaple Svato
václavská. Vedle těla sv. Václava bylo tam také uloženo tělo bl.
Podivína, věrného sluhy jeho. Kapli tuto Svatováclavskou dal však
biskup Pražský Šebíř brzy po vystavení kostela rozšířiti, a poněvadž
se nedala jinač postaviti nová zeď, dal tělo bl. Podivína vyzdvi
hnouti z posavédního hrobu, a přenésti do sakristie,“ o čemž
vypravuje let0pisec Kosma k r. 112-1 řka: „Nebo svého času byl
Šebíř, šestý této stolice (t. j. Pražské) biskup, když rozšiřoval
větší kapli u sv. hrobu prvé řečeného patrona (t. j. sv. Václava),
kosti prvé jmenovaného panoše (t. j. bl. Podivína) vykopal, protože
jinak nemohla se položiti zeď,'a vloživ do rakve postavil je v ko
moře, kdež se chovaly kostelní poklady“ 1).
Pražský biskup Menhart (1122—1134), jenž horlivý ctitel
byl našich sv. patronu Českých, Spatřiv při jedné příležitosti
r. 1124 v pokladní komoře kosti bl. Podivína, dal je pohřbiti
v kapli, která byla pod věží mezi oltářem sv. Mikuláše biskupa
a hrobem Gebharda biskupa, jakož tomu _opět nasvědčuje sám
Kosma, nedlouho před smrtí svou, řka: „Také v postě téhož roku
1124 dne 24. března biskup Menhart náhodou našed v pokladní
komoře kosti Podivínovy, pohřbil jest je v kapli, která jest pod
věží mezi oltářem sv. Mikuláše biskupa a vyznavače, a hrobem
Gebharda biskupa.“ A při této příležitosti učinil Kosma ještě
tuto poznámku o bl. Podivínu, vece: „Ten byl panošem a ne
rozdílným druhem v práci a ve svízeli sv. Václava mučeníka,
o jehožto skutcích v životě svatého dostatečně vypravuje se věděti
dychtivému“ 9).
') Prameny d. 11. str. 187.

') Prameny. Tamtéž.
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Na svrchu dotčeném místě. v kapli totiž pod tehdejší věží
kostela Pražského, spočívaly tedy ostatky bl. Podivína až do časů
císaře Karla IV. R. 1367, když za přítomnosti císaře Karla IV.
na hradě Pražském v kostele sv. Víta nádherná kaple sv. Václava
dne 30. listopadu byla posvěcena od tehdejšího arcibiskupa Jana
Očka z Vlašímě, byly za několik dní na to vedle kaple této, na
místě k účelu tomu zvláště upraveném, uloženy ostatky bl. Přibi—
slavy, sestry sv. Václava, a bl. Podivína. Beneš z Veitmile vypra
vuje o tom ve svých letopisech takto: „Téhož r. 1367 v měsíci
prosinci pochována byla dvě těla v kostele Pražském u zdi. po
zevnitř a nedaleko kaple sv. Václava, na místě k účelu tomu
zvláště upraveném, a sice: Tělo ctihodné a zbožné paní (matrony)
Přibislavy, vlastní sestry sv. Václava, která po smrti téhož bratra
svého život. svůj trávila sloužíc Bohu v největší čistotě a zdrželi
vosti, až plna jsouc skutky dobrými u vyznávání víry Kristovy
v Pánu zesnula. Druhé tamž pochované tělo náleželo věrnému
a zbožnému rytíři sv. Václava, Podivín zvanému, který jedině
věděl o _všech dobrých skutcích, jež učinil svatý Václav, pán jeho
za živobytí svého. Tentýž rytíř účastenství měl v pracích sv.
Václava, a život svůj skončil slavným -mučenictvím.“ Na svrchu
řečeném místě vedle kaple sv. Václava spočívala napotom těla
sv. Přibislavy a bl. Podivína až do r. 1673. V tomto roce v měsíci
září počalo se za arcibiskupa Matouše Ferdinanda Zoubka praco
vati na dostavení chrámu Páně Svatovítského, a rozličné stavební
změny zaváděny byly i v těch místnostech, kde dotčené sv. ostatky
spočívaly. Za touto příčinou byly tedy kosti bl. Podivína a sv.
Přibíslavy do samé kaple sv. Václava přenešeny a tam v ozdob
ných skříních se sklem uloženy, kteréž se napotom dle příležitosti
—apotřeby do rozličných kaplí kostela Svatovítského přenášely.
Hlavní část těchto sv. ostatků jest uložena v dlouhé, rakvi podobné,
“skleněné skříni, na níž se latinský nápis nachází: Ossa b. Podivini
't. j. kosti bl. Podivína.
Památka na místo, kde bl. Podivín v lese Staroboleslavském
na stromě byl oběšen, zachovala se až podnes v živé paměti. Les
ten jest ovšem dávno již vymýtěn. Nacházel se hned za nynějším
kostelem Matičky Boží v těch místech, kudy nyní silnice ze Staré
Boleslavi k Novým Benátkám vede. Na místě, kdež dotčený strom
býval, stávala ještě v první polovici století osmnáctého tak zvaná
Boží muka. R. 1738 přičinil se tehdejší děkan kapituly Starobo—
leslavské Jan Kř. Frik, muž 0 Starou Boleslav a tamní posvátné
památky velice zasloužilý, aby na témž místě, kdež Boží muka
stávala, zbudována byla slušná. kaple, což se pomocí několika do—

127

brodinců dobře povedlo. Ku konci minulého století byla kaple to jako
mnoho jiných kostelů a kaplí svému účelu odcizena a k panství
Brandýskému za 94 zl. zaprodána. Panství Brandýské zapůjčilo
ji napotom vojenskému úřadu, který jí za prachárnu používal až
do r. 1875. Poněvadž však v blízkém okolí této prachárny více
budov se nachází, žádali téhož roku občané Staroboleslavští, o zá
kon se opírajíce a na možnost velké pohromy ukazujíce, aby
z bývalé kaple střelní prach byl odstraněn. Vojenský úřad
k této žádosti svolil. Nynější majitel panství Brandýského zřekl se
pak všeho práva na tuto kapli, a daroval ji veled. kollegiatní ka
pitule Staroboleslavské s tou podmínkou, aby v dobrém stavu za
chována, a k službám Božím opět byla zasvěcena. Vys. důst. kapitula
ujala se tedy s radostí této bývalé velice sešlé kaple a dala jina
své útraty celou obnoviti. Celé obnovení stálo přes 630 zl., a Jeho
Eminence nejd. p. kardinál arcibiskup Pražský, Bedřich kníže
z Schwarzenberků posvětil ji opět dne 17. července 1878. Při
obnovení kaple měl se chvalitebný ohled na zachování malby fre
skové, poněvadž se za to má, že ze štětce malíře Rajnera pochází.
Konečně zde ještě zaznamenáme jednu starobylou pověst,
kteráž dle svědectví Boh. Balbína ') za jeho doby nejen ve
Staré Boleslavi, ale vůbec poutníkům tam příchozím dobře známa
byla. Býval totiž u Staré Boleslavi jeden les. v němž každý je
dnotlivý strom vršek svúj jaksi skloněný měl směrem ku Staré
Boleslavi. Ještě za časů Balbinových divili prý se lidé pocestní
častokráte tomuto objevu. A nejen na velkých vyrostlých stromech
bylo tento objev pozorovati, ale i na nejmladších a nejmenších
stromečcích v témž lese se nacházejících. Dle Balbína podali ně
kteří staří spisovatelé o tomto objevu následující zbožný výklad:
Tou dobou, když sv. Václav v dotčeném lese nočního času dříví
pro chudé sbíral, stalo prý se Božím řízením, že všechny stromy
svůj vršek z úcty k němu naklonily, a od toho času rostly napo
tom všechny nové stromy tím směrem, že vršek svůj k Staré Bo
leslavi vždy nakloněný měly. Jiní zase, a jak Balbin praví četnější
znalcové starobylých věcí domácích dokládali, že všechny stromy
v dotčeném lese své vršky tenkráte sklonily, když na jednom
z nich bl. Podivín byl oběšen, a že tím Bůh nevinnost téhož bla
hoslavence před světem osvědčiti ráčil.
') Histor. Bolesl. lib. VI. cap. IV. pag. 18.

Knihy deváté.
Domněnka Puhičkova a Balbínova o rodišti sv. Václava. —
Starobylá pověst, že se sv. Václav narodil ve Stochovč. — Pověsti
o rozličných místech, kde se sv. Václav za svého chlapeckého věku
zdržoval. -—Pověsti, že nejen ve chlapeckěm ale i v jínošskěm věku
svém častěji v Staré Boleslavi býval. -—Zprávy v legendách zazna
menané o zbožných a pohonnýchčinech, jež sv. Václav na počest
nejsv. Svátosti oltářní vykonával. — Pověsti, že sv. Václav tyto
zbožně a pokorně ěíny v Staré Boleslavi konával. —Pověst otak zvané
kuchynce Svatováclavské v Staré Boleslavi. —Pověst o vlnící Svato
václavské uvesnice Dřízřešené. —Pověsti a zprávy o viníci sv. Václava
v Praze, u starých schodů zámeckých ležící. —Rozliěně křivě úsudky
o dotčených zbožných apokorných skutcích, jež sv. Václav vykonával.
—Vysvětlivky a doklady, žetyto skutky sv.Váelava nejsou samy v sobě
nehodnověrne' a směšně, a že se velmi dobře 5 důstojnosti knížecí
a s povahou zmužilou a hrdinskou srovnávají. -—Kterak se ostatní
zbožně, pokorné a milosrdné skutky sv. Václava s jeho apoštolskou
činnosti shodují, a kterak ku blahu národa Českého sloužily. —Život
světců a světíc Božích nedá se posuzovatí dle měřítka lidí oby
ěejných.

I. František Pubička praví ve svém dějepisu, že náš milý
svatý Václav zrozen byl v Staré Boleslavi, avšak výpověď tuto
žádným starým svědectvím ani pověstí starobylou neodůvodnil 1).
Boh. Balbín, jenž před Pubičkou již po mnoho let po všech Staré
Boleslavi se týkajících zprávách velmi bedlivě pátral, neuvádí ve
spisech svých ničeho, čímž by se domněnka ta zjistiti aneb aspoň
poněkud pravdě podobnou učiniti dala. Balbín sám byl toho mínění,
že snad Praha a zejmena Vyšehrad slávou tou honositi se může,
býti rodištěm našeho sv. dědice Václava 2). Ale i Balbín nenalezl
') Chronol. Gesch. Boh. II. Th. S. 373.
") Histor. Bolesl. ]. Vl. cl. II. pag, 14.
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pražádné opory pro tuto svou domněnku. Ani Pubička, ani Balbín
nepřišli tuším na st0pu jedné starobylé pověsti o domnělém rodišti
sv. Václava.
Dle pověsti této, mezi lidem naším kolující, narodil se sv.
Václav ve Stochově, kdež téhož času knížecí rodina Přemyslovců
jakýsi letohrádek čili zámeček mívala. Stochov jest nyní ves, přes
1600 osadníků čítající, v kraji Pražském, k okresu N. Strašeckému
náležející. Asi čtvrt hodiny cesty od Stochova jsou Lány, kdež
se stanice železné dráhy Buštěhradské nachází. Ve Stochově jest
také fara; farní kostel založen jest na počest sv. Václava. Kostel
ten jest slohu gothického, a zbudován byl v století čtrnáctém. Na
nejzazším východním výběžku mocné výšiny, na kteréž farní kostel
stojí, byl před věky svrchu řečený letohrádek čili nějaká tvrz.
Na místě tom nacházejí se až podnes rozsáhlé zděné základy
v zemi. Kronikář Hájek činí dvakráte zmínku ve své kronice
České o Stochovském hradu, a sice ponejprv k r. 870, kdež
vypravuje, že kníže Neklan vraceje se z Žatecka z boje do kní
žetství Pražského, do Stochova přijel, a spatřiv jak hanebné
Lučané hrad Stochovský vypálili a rozbořili, rozkázal hned, jej
znovu postaviti. Po druhé činí Hájek zmínku o Stochově k r. 921.
Praví totiž, že po nastolení sv. Václava na trůn knížecí v Čechách,
Drahomíra. matka jeho, odebrala se na své věno do Stochova,
kamž ji z Vyšehradu někteří páni doprovodili. Na tomto tedy
knížecím zámku, který ani od Prahy ani od Tetína, kdež se sv.
Ludmila zdržovala, příliš vzdálen nebyl, narodil se dle starodávní
pověsti sv. Václav. Tatáž pověst vypravuje ještě dále, že prý sv.
Ludmila na památku svého prvorozeného vnuka Václava před
zámkem knížecím dala zasaditi mladý stromeček dubový, a že jej
napotom touž vodou , ve které novorozeného kněžice Václava
koupávali, dávala zalívati, čímž prý se velice k tomu přiSpčlo, že
mladý doubek velmi bujaře růsti počal. Jiná pověst opět praví,
že i samé jméno „Stochov“ teprv po narození sv. Václava na
tamním zámku povstalo, a sice tímto způsobem. Tamním oby
vatelům bylo prý velice nápadné, že novorozený kněžic Václav
veliký počet chův ku své posluze obdržel; říkali prý, že asi sto
ch ův čili sto chóv okolo sebe má, odkud pak jméno „Stochov“
dotčenému zámku zůstalo. V nynějším Stochově stojí na návsi
v jednom koutě až podnes mohutný, stověký dub, jehož kmen tak
tlustý jest, že ho pět mužů rozpiatýma rukama docela neobejme.
Kmen tentýž jest sice odumřelý, ale z něho vyrostlé. větev jest
Wa od dávných let již mohutným kmenem a má tolik větví na
sobě, že celý stářím svým sešlý dub dosti statečně až posud
Památky Smobolonlavské.

'
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vypadá. Dle paměti nejstarších obyvatelů Stochovských nacházel
se prastarý dub již za jejich mládí v tomto stavu. Kůry z něho
užívají lidé v tamní krajině jakožto léku proti bolení zubů. Panuje
také ve Stochově od nepamětných časů obyčej, že mladá chasa
dvakráte v roce, ku konci totiž masopustu a o posvícení po zlaté
hodince s hudbou k tomuto starému dubu, na němž obrázek Matky
Boží zavěšen jest, táhne, a se tam dalších radovánek odřekne.
O tomto tedy prastarém dubu panuje v krajině Stochovské obecné
domnění, že to tentýž dub jest, který sv. Ludmila na památku
narození sv. Václava dala zasaditi. Mimo to činívá se v Stochově
také každoročně dvakráte, totiž na svátek sv. Václava dne 28. září,
a na výroční památku přenešení těla jeho ze Staré Boleslavi do
Prahy, t. j. dne 4. března, v kostele farním na modlitbách zmínka
o tom, že Stochov jest rodiště sv. Václava 1). Tolik tedy víme ze
starobylých pověstí o rodišti sv. Václava. Jiných zpráv o tom
nemáme.
II. Fr. Palacký a i V. V. Tomek mají za to, že sv. Václav
měl dva mladší bratry, a mimo to čtyry sestry s'). Že sv. Václav
nejen Boleslava Krutého za bratra měl ale také Spytihněva, vypra
vuje Staroslovanský prolog, řka: „Ten (totiž sv. Václav) byl syn
Vratislavův, Českého knížete, maje po sobě dva bratry, Boleslava
a Spytihněva “).“ S tímto udáním shoduje se legenda Gumpoldova,
v níž se uvádí sv. Václav jakožto mluvící v množném počtu
0 bratřích svých. Praví tam totiž sv. Václav k zemanům a dvo
řanínům mezi jiným i tato slova: „Ale co pachole po smrti otcově,

jsa mezi bratry

nejstarší, nastoupil jsem usnešením vaším

v knížetství “).“ O Spytihněvu, nejmladším bratru sv. Václava
nemáme žádných zjištěných zpráv; má se za to, že v dětském
věku svém zemřel. 0 čtyrech sestrách sv. Václava, které po smrti
otce svého knížete Vratislava všecky provdány byly za rozličná
knížata., činí tuto kratičkou zmínku legenda Petrohradská, řkouc:
„Měl pak (sv. Václav) sestry čtyry a vdali je v rozličná knížetství
a. vybyli je 5).“ Dle jména známe jedinou Přibislavu, o jejímž hrobu
v kostele sv. Víta v Praze jsme již zmínku učinili, ale i o ní
zachovaly se nám jen velmi sporé zprávy. Dalimil činí o ní zmínku
1) Viz Die Sct. Wenzelseiche in Stochow. Prag, Mercy 1877.
') Palacký, Dějiny d. I. č. 1. str. 232. — Tomek, Děje str. 22.
3) Prameny dějin Č. (1. I. str. 125.
') Tamtéž d. 1. str. 155.
5) Tamtéž str. 128.
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ve své rýmované kronice !) a také Křištan ve své legendě ').
\'ypravuje totiž Křištan, kterak se jí sv. Václav po smrti své
zjevil, a pak ještě dále praví, že Přibislava od mladosti své vyučena
byla službě Krista Pána a že mu vedle učení sv. evangelia sloužila.
Za koho byla provdána, neudává, ale hned dále ještě praví, že
když ji Bůh jha manželského zbavil, zcela se oddala službě Boží,
žádajíc oděna býti oděvem posvátným (t. j. že do řehole vstoupiti
chtěla); a že ve dne v noci trvajíc na modlitbách neustále se
postila a bděla. V. V. Tomek pronesl domněnku, že Přibislava
provdána byla za vojvodu, jenž tenkráte v severovýchodní části
země České nad kmenem Chorvátským panoval, & že po usmrcení
sv. Václava ve Staré Boleslavi právě do těchto Chorvat, k dceři
své Přibislavě, utekla se kněžna Drahomíra ze strachu před synem
svým Boleslavem Krutým 3). Tato domněnka Tomkova zakl:<dá se
na kratičké zprávě legendy Petrohradské, jenž praví: „Obávavši
pak se máti jeho (totiž Drahomíra, matka sv. Václava) prchla do
Chorvat “).“ Naproti tomu domníval se Fr. Palacký, že „Chorvaty

ony, do kterých se Drahomíra utekla, ležely ve dnešním Krakost
a Halicku “).“ Domněnce V. V. Tomka nasvědčují starobylé pověsti,
až podnes vypravující, že Přibislavin manžel hrad svůj míval
v Jablonné, blíž Saského pomezí v nynějším kraji Boleslavském
ležící, a že Přibislava toto Jablonné zdí dala obehnati 6). Pověsti
tyto zaznamenány jsou i ve starých kronikách. Boh. Balbín, odvo
lávaje se na jakýsi starý rukopis, a po něm také J. Beckovský

zaznamenali o Přibislavě ještě tyto zprávy?: Po smrti manžela
svého pochována byla u Jablonné pod vrchem „Krutina“ zvaným.
Nad hrobem jejím ukazovala se pak nočního času rozličná. světla,
a slýchávány byly tam také zpěvy andělské. Za touto příčinou,
a poněvadž lid vůbec Přibislavu již za jejího živobytí za svatou
měl, dal nad hrobem jejím jakýsi mocný lech, Chotislav jménem,
prostrannou kapličku zbudovati, která se napotom vždy „kaplí svaté
Přibislavy“ nazývala. Tam tedy pod vrchem Krutinou odpočívaly
ostatky bl. Přibislavy až do r. 1367, v kterémž je Otec vlasti,
císař Karel IV. do Prahy na Hradčany s uctivostí přemístí, &spolu
') Vydání Jos. Jirečka v Pramenech d. III. str. 63. XXXI.
') Prameny d. 1. str. 222, a mimo to str. 226.
3) Děje kral. Česk. str. 22 a 25.
') Prameny D. 1. str. 133.
5) Dějiny nár. Česk. D. 1. c. 1. str. 238.
') Topografický—statistickýSlovník Čech od Ortha a Sládka.
") Miscellanea Dec. ]. lib. IV. pag. 9. — Viz také J. Beckovského Posel
kyni D. 1. str. 172.
9*
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s ostatky bl. Podivína. vedle kaple sv. Václavské pochovati dal,
jakož jsme již svrchu pověděli.
III. Pověsti a také legendy vypravují dále, že si sv. Ludmila
svého vnuka Václava, hned jak do chlapeckého věku vstoupil,
k sobě vzala, a o jeho křesťanské vychováni velmi bedlivě pečo
vala. V legendě Křištanově uvádí se kněz, jmenem Pavel, který
na dvoře sv. Ludmily žil a také kněžice Václava vyučoval a vy
chovával. Legendy a pověsti v tom souhlasí, že kněžic Václav již
v chlapeckém věku svém velmi bystrého rozumu byl, a se velmi
dobře literním věcem učil. V prvních letech života svého chla
peckého zdržoval prý se sv- Václav často na Tetíně, oblíbeném
to bydlišti sv. Ludmily. Po několika letech dal jej otec jeho, kníže
Vratislav, do Budče, kdež kníže Spytihněv bratr Vratislavův chrám
Páně na počest sv. apoštola Petra a také školy založil. Tam
tedy naučil se kněžic Václav velmi dobře řeči latinské a
řecké, jakož legenda Petrohradská vypravuje '). „Přesadil pak jej
(sv. Václava), dí tato legenda, kníže Vratislav v Budeč, &chlapec
počal se učiti knihám latinským a naučil se dobře?).“ Legenda Gumpol
dova praví takto: „Kterýžto syn (t. j. Václav) podivné jasnosti a
roztomilé povahy, jakmile ku kvetoucímu věku jinošství dospěl,
hned za živobytí otcova, k cvičení literníníu uveden býti žádaje
a častými prosbami na otce doléhaje, s dovolením otcovým do
hradu Budče na literní učení byl přiveden. A tak maje rozum,
bystrou chápavostí Bohem nadaný, krátkým učením knize žalmů
i ostatním mnohým knihám Božským dobře porozuměl a vše pevně
u vnitřní pamět si vštípil “).“ Legenda Hyzova stvrzuje též zprávy
tyto, udávajíc i jméno kněze, který sv. Václava vyučoval. Praví
totiž *'); „Václav vnuknutím Božím od prvního mládí vždy dychtiv
byl učiti se vědám, a chtěje otec vyhověti přání srdce jeho, poslal
jej do hradu jménem Budeč, aby tam se učil žaltáři u jakéhos
kněze jménem Venno (Uenno).“ Mnich Vavřinec činí též zmínku
o tom, že sv. Václav v chlapeckém věku „dán jest na učení věd
Božských“ "), ale jméno hradu Budče neudává. Praví pak ještě
dále: „V těchto (vědách) tak stkvěle s milostí Boží prospíval, že
v krátkém čase přede všemi spolužáky se vyznamenávaje v každém
ohledu za rovna učitelům svým považován byl.“ Křištanova legenda
dokládá též, že se sv. Václav v Budči učil, a že „jsa ducha vtip
') Prameny D. 1. str. 128. — Viz také legendu Hyzova tamtéž str. 183.
2) Prameny děj. Č. D. I. str. 128.
') Tamtéž str. 149.
') Tamtéž str. 184.
*=)Tamtéž str. 170.
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ného, co od učitele svého uslyšel, vnuknutím Ducha sv. paměti
své hluboko vštipoval,“ a mimo to činí ještě zmínku o tom, že
v Budči od knížete Spytihněva, bratra otce sv. Václava, k poctě
sv. Petra chrám Páně založen jest 1). Hrad Budeč stával nad Zá
kolanským potokem blíž nynější vesnice Kováry zvané v kraji
Pražském a okresu Smíchovském. Z hradu toho, jenž oblíbené
sídlo knížat Českých býval, zachovaly se jen chatrné zbytky ně—
kdejších valů. V které době byl zničen, o tom zpráv nemáme. Ale
stará pověst vypravuje, že v Budči již za časů pohanských škola
bývala. kterou prý jlŽ Libuša a Přemysl navštěvovali.
Z důkladného popisu kostela Budečského, jejž proslulý v oboru
tom znalec architekt A. Baum \; Památkách archaeologických ")
uveřejnil, položíme tuto aspoň některé nejhlavnější zprávy. Kostel
Budečský patří k nejstarším budovám církevním v Čechách. V půdo
rysu je kostel ten úplný kruh, zdi jsou velmi hrbolaty, zde onde
až na osm palců okřesány. Tři okénka, jenž v době novější teprv
polokruhem byla sklenuta, jsou ve zdi na místě bývalých starých
okének ltománských. Původně neměl kostel ten žádné apsidy čili
presbyteria. Později, možná že začátkem XIII. století, jest na
východ zeď prolomena, v oblouk lomený úzkovysoký sklenuta,
a k původnímu kostelu nějaké presbyterium přistaveno. Nynější
však presbyterium nepochází dle úsudku dotčeného znalce z XIII. sto
letí, nýbrž bylo teprv ku konci minulého století zbudováno. Zají
mavá je klenba kostela. Sklenut je totiž kostel ploskou Opukou;
klenutí jest parabolické, a ne kuple — polokoule. Ostatně je
klenutí k jedné straně stlačeno a prozrazuje ne velkou znalost.
stavitelskou. Vazba zdiva. sloučení staleté malty, přečasté opravy
rozličného stáří, látka stavební atd. naznačují veliké stáří. Dle
výslovného úsudku dotčeného znalce náleží kostel Budečský, co se
kruhu lodě týče, k nejstarším kameným stavbám Českým, ano
architekt A. Baum ještě také praví, že mu posud žádná starší
stavba nad kostel Budečský v celých Čechách známá není. Věž
vedle kostela stojící je novější a náleží do XII. století. Z venčí
jest nyní omítnuta a lísenami asi z konce předešlého století okrá—
šlena. Okénka jindy Románská, jsou nyní v praobyčejná polokru
hová kuplovaná okénka přeměněna. Mansardská střecha místo
bývalého tupého sedla končí věž. K zprávám stavitele A. Bauma
připojil Jos. Kalousek ještě několik poznámek o témž kostele,
a mezi nimi i tuto“): Nad lomeným obloukem, jenž na východní
') Tamtéž str. 205.
') Díl X. Ročník 1. str. 11, 12.
3) Tamtéž str. 10. a 11.
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straně z původního okrouhlého kostela do presbyterium vede, jest
nyní nápis, a sice z Hájkovy kroniky České na listu 67 vyňatý,
kdež Hájek vypravuje, „že sv. Václav byl dán na učení na Budeč,
a jakžkolivčk pilen byl, však proto modliteb svých obyčejných
Pánu Bohu obětovati nepřestával, a na každý den při mši tu na
Budči v kostele svatého Petra, vínem a světlem posluhovati jest
nezmeškal.“ Mimo to činí týž spisovatel zmínku o jedné pověsti
Svatováclavské, která až po dnes v Budči a v tamním okolí mezi
lidem koluje. Severovýchodně od Budče za potokem, od Okoře
do Kovar přicházejícím, ukazují totiž tamní obyvatelé na jedné
kamenité stráni tak zvané „lože sv. Václava.“ Lože to jest podlouhlý
balvan na stráni dotčené mezi jinými velkými kameny a skalisky
ležící. Svrchní plocha téhož balvanu jest asi tak nakloněna jako
celá stráň, hořejší pak konec tétéž plochy jest poněkud vyvýšen,
tak že se celý balvan jakési pohovce poněkud podobá. Pověst
starobylá praví, že na tomto kamenu sv. Václav někdy spával,
když na Budeč docházel.

Již v outlém věku svém chlapeckém měl kněžic Václav dle
pověstí kolujících veliké v tom zalíbení, že kněžím víno, hostie,
svíčky a rozličná jiná ku mši sv. potřebná náčiní na své útraty
pořizoval, a také velmi rád při mši sv. přisluhoval.
Zachovaly se však ještě jiné pověsti, vypravující, že sv. Vá
clav již za svých chlapeckých 'let častěji také v Staré Boleslavi
býval a se tam i po delší čas zdržoval. Staří lidé ukazovali ještě
Boh. Balbinovi v druhé polovici století sedmnáctého ve Staré Bo—
leslavi jakýsi k0peček mírný svah mající, na němž prý si sv.
Václav jsa chlapečkem hrával Svědkové ti pravili Balbinovi, že
jim to starší jejich předkové vypravovali, kteří to Opět od svých
předkův byli zvčděli. Balbín sám doložil k tomu ještě svou
vlastní domněnku, že snad sv. Ludmila, rozená Pšovanka, leckdys
na svůj otcovský hrad na nynějším Mělníce s vnoučkem svým,
jejž pod svou zvláštní péči a ochranu sobě vzala, dojižděla a že
při této příležitosti také Starou Boleslav, kde již tenkráte kostel
na počest sv. Cyrilla a Methodčje zasvěcený a také jakýsi knížecí
letohrádek stával, navštěvovala, aneb že snad sv. Václav se svým
vychovatelem, knězem Pavlem, leckdys tam dojížděl 1).
Dle pověsti na Mělníku & v tamním okolí mezi lidem kolu
jících, zdržovala se sv. Ludmila i po smrti svého manžela knížete
Vratislava dílem na Mělníku, dílem na Tetíně. Na Mělníku na—
chází se až podnes starobylý zámek, který prý již za časů po
') Balbín Epitome líh, VL c- III. na Ov, 14,
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hanských prvotně byl zbudován. Pověst praví, že jej vládyka
Beše založil. Rozličné částky nynější budovy zámecké byly
ovšem v pozdějších dobách vystaveny, ale v zámku tom nachází
se též kaple sv. Ludmile zasvěcená. Kaple ta bývala prý pů
vodně jízba, ve které se sv. Ludmila narodila, & později když
již byla pokřesťaněna, vykonávala prý v též jízbě obyčejně sv0u
pobožnost. V též kapli jsou za velkým oltářem schody, nyní
zazděné, jenž do sklepa vedou. O těchto schodech vypravuje se,
že jednou vedly do lázně sv. Ludmily. Obci Mělnické náleží až
podnes statek Přívory, jihovýchodně dvě hodiny cesty od Mělníka,
ve vsi Dolní Přívory ležící, a k faře Všetatské patřící. V těchto
Dolních Přívorech zdržoval prý se velmi rád sv. Václav, poněvadž
tam za jeho doby vinice bývala, a on v pěstování vinic zvláštní
zalíbení míval. Na tamním polích sžínal sv. Václav pšenici, a na
vinici té sbíral hrozny, z nichž pak víno sám lisoval. Ale mimo
vinařství podporoval sv. Václav i obchod a průmysl obyvatelů
Mělnických'). Dotčená vinice u Přívor sluje až podnes vinice
Svatováclavská; budeme o ní záhy ještě zevrubněji rozprávěti.
Avšak nejen ve svém chlapeckém ale i ve svém jinošském
věku zdržoval se kněžic Václav častěji v Staré Boleslavi. Tomu
zdají se nasvědčovati hlavně četné a živé pověsti, vztahující se na
vroucí pobožnost a lásku sv. Václava k nejsv. Svátosti oltářní
vůbec a zejmena ku mši sv. Již biskup Mantovánský, jmenem
Gumpold, jenž na rozkaz císaře Otta II. život0pis sv. Václava
složil, vypravuje dosti obšírně, že sv. dědic náš letního času, když
žně nastaly, noční dobou na poli pšenici po hrstech srpem sežínal.
Složiv je pak v těžký snop, nosíval jej sám na svých ramenou
domů, a v jakémsi skrytém koutku ukládal. Napotom pšenici doma
vymlátil, mezi kameny rozemlel, mouku na sítě prosel, a požehnav
ji nejprvé a vodou pokropiv v těsto nekvašené zadělal, z kterého
posléze hostie ku mši sv. pekl. Vypravuje biskup Gumpold
ještě dále, že sv. Václav u společnosti svého věrného služebníka
Podivína nočního času v největší tajnosti na vinice chodíval, kdež
košíky zralými hrozny naplniv je do zvláštní, jemu oblíbené ko
můrky od hradu trochu vzdálenější odnášel. V též komůrce pak
z hroznů most vymačkal, a když se z něho bylo víno vykvasilo,
rozdával je a také hostie kněžím ku sloužení mše svaté 2).
“
O těchto zbožných činech sv. Václava vypravuje též tak zvaná
legenda Hyzova 3).
.) Mělník a jeho památnosti. Od B. K. Schubertha str. 13.
2) Viz Prameny D. 1. str. 152—153.

') Tamtéž str. 184.
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Kronikář Pulkava , jenž životopis svatého Václava císařem
Karlem IV. latině sepsaný do své kroniky v českém překladu
vložil, podává také následující zprávu o těchto zbožných činech
sv. Václava řka: „Muky i vína ke mšem svatým svýma'rukama
a svým úsilím zvláštním dobývaše: mlátč pšenici a hrozny vinné
vydavuje rukama svýma i obětovaše, aby čest a chvála Bohu roz
šířena byla. ')“ Jiný překlad téhož latinského životopisu od císaře
Karla IV. sepsaného a v passionálu Českém od r. 1379 umístě
ného praví takto: „Tů také zvlaščí pokorú činieše, ež oplatky
tajně peka a z hroznóv víno svýma rukama vydavuje, k Božiejí
službě po kostelích dávaše“ "). Legenda Křištanova podává též
obšírnou zprávu o těchto zbožnýcb činech sv. Václava 3), jakož
i Hájek z Libočan ve své kronice Českék r. 921. krátkou zmínku
o nich činí.
Ani v jedné jediné ze všech těchto legend není však udáno
místo, na kterémž sv. Václav zbožné tyto činy vykonával. Pokud
nám známo, koluje v Praze mezi lidem stará pověst, že na
tak zvaném opyši hradu Pražského, t. j. v těch místech, kde se
staré zámmké schody z Malé strany na hrad Pražský vedoucí
nyní nacházejí, stávala za časů sv. Václava vinice, z kteréž hrozny
zralé sbírával a z nich víno pro mši sv. lisoval. Udržela se mimo
to velmi živá a i v mnohých pozdějších spisech zaznamenaná po
věst, že sv. Václav svrchu naznačené zbožné činy na počest nejsv.
Svátosti oltářní i ve Staré Boleslavi a v tamním okolí vykonával.
Boh. Balbín vypravuje o tom ve svém Dějepisu Staré Bo
leslavi takto: „V Staré Boleslavi nachází se kostel sv. Kosmy a
Damiána, & uprostřed téhož kostela uvidíme až podnes kuchynku,
ve kteréž sv. kníže“ . . . . tj1o skutky vykonával . . . . Zde sv.
kníže, složiv ze sebe šat nachový, z nejčistší mouky hostie pekl,
zde z hroznů svou vlastní rukou dříve sebraných víno lisoval, a
pak kněžím Staroboleslavským rozdával; dával jim také svíčky a
stipendia na mši svatou. Napotom zase v knížecím oděvu svém
nesl před knězem mešní knihu k oltáři, a při mši sv. přisluhoval
a vůbec všecko, co ku mši sv. zapotřebí jest, připravil on sám
vlastníma rukama svýma na oltář . . . . Nedomnívej se však někdo,
že sv. Václav jenom v chrámu samém za tím účelem pracoval;
mělt on mimo to ještě zvláštní pole a zvláštní vinici, které za tou
příčinou vzdělával. Které pole sv. Václav v okolí Staroboleslav
') Rukopis Rajhradský list 20.
') Jos. Emlor, Spisové císaře Karla IV. str. 113.
3) Prameny, Díl I. str. 214.
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ském sám vzdělával, to již povědomo není, poněvadž se meze je
dnotlivých polí mnohokráte od té doby změnily, ale vinice, již sv.
Václav vzdělával, jest majetkem chrámu Páně Staroboleslavského
a nazývá se až po dnes vinici sv. Václava. Vinice ta leží na cestě
ze Staré Boleslavi k Mělníku, rodišti sv. Ludmily, vedoucí. Sv.
Ludmila dala ji nejprvé révami z Moravy přinešenými vysazeti 1)
a víno z ní sklizené obětovala k sloužení mší svatých. Sv. Václav
jakožto dědic sv. Ludmily vzal si pak tutéž vinici na starost a
vzdělával ji sám; když pak nucen byl v Praze přebývati, daroval
ji chrámu Páně Staroboleslavskému.“ Až potud vypravuje Boh.
Balbín.
Pověsti o dotčené kuchynce a vinici Svatováclavské zaryly
se velmi hluboko do paměti lidu Českého, tak že nejen v Staré
Boleslavi, ale vůbec po celých Čechách jsou známé. V Staré Bo—
leslavi ukazuje se až po dnes poutníkům místečko, kde svrchu
řečená. kuchynka stávala.
Bývalý děkan kollegiatní kapituly Staroboleslavské, Jos. Prokop
Horčice vypravuje ve svém „Popsání chrámu sv. Kosmy a Damiana“
atd. 0 kuchynce té takto: „Nedaleko dveří většího tohoto kostela
(t. j. kostela knížetem Bracislavem zbudovaného) & sice na levé
straně, když se doň vchází, jest v rohu ouzké místečko, jemuž
kuchynka sv. Václava říkají. Zde prý tento veliký kníže pře—
divnou pokoru na sobě ukázal, tak že pro velikost lásky Boží
i za služebnické práce se nestyděl, sám vlastníma rukama oplatky
ke mši sv. zde pekávaje. Jest zde až posud obrázek, jenž vypo
dobňuje sv. Václava, jak hostie peče; před námi se zde ukazovaly
nástroje, jichž prý k tomu užíval. Nebožtík forštmistr c. k. pan
ství Brandýského. Josef Neumann, muž nábožný a milovný vlasti,
nejraději v tomto chrámu pobožnost svou konal, a k poctivosti
sv. Václava dal to místo na svůj náklad vybíliti a lampou je
opatřiti, kde světlo hořelo, až do jeho smrti r. 1835. Zhasnntím
svíce jeho života zhasla i tato lampa“ 2).
A na jiném místě svého spisu vypravuje Horčice o vinici
Svatováclavské takto: „As pět čtvrtí hodin od Staré Boleslavi
dosaváde se nalezá blíže vesnice Dříz řečené, vinice Svatováclavská,
') lllc poví-sti přišlo víno do Čech za časů knížete Bořivoje a sv. Ludmily.
Kníže Moravský Svatopluk zaslal prý soudek vína darem knížeti Boi'ivoji.
Sv. Ludmila, tenkráte ještě pohanka, povzbuzena hyvši tímto darem, dala
prý nedlouho na to révy z Moravy do Čech přinésti &jimi první vinici
“ Mělníka založiti. (Balbín Epit. lib. !. cap. IV. pag. IS.)
') Popsání nejstar. kolleg. chrámu v Cechach pod jménem sv. Kosmy
a Damiana a sv. Václava v Staré Boleslavi str. 42.
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kteráž teprv za našeho století zanedbána byvši r. 1818 v štěpnici
proměněna byla. Bývalo tu ještě v minulém století osmnáctém
ke stu věder vína. Kmeny snad s náboženstvím z Moravy do Čech
přišly neb Hájek píše, že Čechové před tím vína neznali. Dle
Balbína sv. Ludmila tu vinici k straně Mělnické ležící založila,
později sv. Václavu darovala, kdežto ten kníže náš víno vzdělával,
a k Staré Boleslavi ji k duchovním potřebám postoupil. Tato
vinice zůstala vždy k tomu účelu ustanovena, a považovala se co
svatá památka svaté starožitnosti. Ještě se tam vinní keřové pa
matují. jakoby neradi odsud se loučili. Nedaleko této vinice podnes
ještě jest statue vypodobňující sv. Václava jak víno tlačí. Mimo
tuto Svatováclavskou bylo v okolí Staroboleslavském jindy mnoho
vinic; za našich osvícených časů zpustošeny jsou. toliko prázdné
vinné sklepy nám na památku zůstaly“ 1).
O téže vinici Svatováclavské dostalo se nám přátelskou
úslužností z jednoho novějšího popisu obce Nedomické u Mělníka,
posud tiskem nevydaného, ještě následující zprávy: Na severu za
Nedomicemi leží dosti vysoká stráň, jenž u Dříz počíná a se až
k Všetatům táhne. S hřebenu stráně té viděti jest kol kolem
krásné, utěšené krajiny. Místy jest stráň nyní stromovím porostlá,
místy jest skalnatá, a kámen z ní hodí se dobře ku stavbám.
Stráň tato nazývá se od časů nepamětných „Ostrov sv. Václava.“
Pověsti mezi lidem známé vypravují, že prý jednoho času kníže
Svatopluk Moravský u sv. Ludmily na Mělníce návštěvou byl, a že
ji pak révy z Moravy darem poslal. Sv. Ludmila dala jimi nejprve'
u vsi Všetat & Přívorů vinici založiti a pěstovati. Později jmeno
vala se tato vinice vůbec „vinice sv. Václava“, poněvadž tam
sv. Václav víno svou vlastní rukou pěstoval a lisoval. Ještě v pře
dešlém století vzdělávala se vinice tato; ale nyní je tam réva již
vyk0pána, a jen malá kaplička u Dříz na památku toho zbudována,
udržela se až podnes. Obyvatelé z okolí „Ostrova Svatováclav
ského“ vypravují ještě dále, že prý se sv. Václav velice rád na
této vinici zdržoval, že si tam i zvláštní kuchynku vystavěti dal,
ve které sám hostie pro mši svatou pekl, a je do Staré Boleslavi
a do okolních kostelů zasýlal. V dobách pozdějších byla prý tato
kuchynka do Staré Boleslavi ku kostelu sv. Kosmy a Daniiána
přenesena. Kterýmžto přenesením kuchynky dotčené vyrozumívá
lid buď přenesení nástrojů, jichž sv. Václav při pečení hostií
užíval, aneb byla snad celá kuchynka z dřeva zbudovaná, tak že
snadno do Staré Boleslavi přenešena býti mohla. Obyvatelé Nedo
') Tamtéž str. 86.
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mičtí vypravují ještě jinou pověst o „Ostrovu sv. Václava“: Až
jednou v Čechách velmi hrůzné války nastanou, utekou prý se
okolní obyvatelé na Ostrov Svatováclavský, kdež se jim nic zlého
nebude moci státi, ač na své vlastní oči strašné krveprolití viděti
budou, které se v rovině před strání Svatováclavskou díti bude. Blaze
prý tomu, kdo se ještě v čas na stráň dostane, kdež jej sv. Václav
chrániti bude; a těch, kteří se tam skutečně dostanou, nebude prý
velký počet. Po této hrozné válce nastanou pak v Čechách opět
zlaté časy.
Svrchu řečená kuchynka Svatováclavská nalézá se v té části
dolejšího kostela sv. Kosmy a Damiána, kterou kníže Bracislav
k prvotnímu nejstaršímu kostelíku na počest' dvou těchto muče—
níků a sv. Václava dal přistavěti. Dle své nynější postavy není
kuchynka ta nic jiného než výklenek nacházející se ve zdi severní,
která dolejší kostel od poboční lodi severní celého nynějšího.
chrámu kollegiátního dělí. MStnost, v kteréž tento výklenek stojí,
byla tedy tenkráte, když sv. Václav žil, vně kostelíka čili na západní
straně před kostelíkem sv. Kosmy a Damiána. Možná, že tenkráte
na témž místě jakási budova neb jakýsi domek stával, v němž se
všelijaké náčiní k potřebám kostelním sloužící přechovávalo, a že
tam tedy sv. Václav hostie pekl. Později, když kníže Bracislav
k původnímu kostelíku novou část na západní straně dal přistavěti,
byla ovšem tato budova zrušena; aby se však památka místnosti té
zachovala, učinili tam v nové zdi výklenek, který kuchynkou sv.
Václava nazván byl. Možná také jest., že kuchynka ta z Dříz skutečně.
do Staré Boleslavi bylo přenešena, a nejprvé vedle starého ko—
stelíka postavena, a že napotom když původní kostel byl prodloužen,
v nové zdi výklenek učiněn byl na památku toho, kde dříve ku
chynka stávala. Tímto způsobem vykládáme si vše aspoň my, šetříce
zbožnou, starobylou a velice rozšířenou tradici o původu a ny—
nější podobě kuchynky Svatováclavské. Domněnka naše může také
sloužiti za odpověď na tu část námitky, kterouž Bollandisté ne
znajíce místní poměry dolejšího chrámu sv. Kosmy a Damiana
proti dotčené kuchynce činili. Pravili totiž, že snad jen proto
nazvána byla Svatováclavskou kuchynkou, poněvadž se v ní někdy
pro kostel sv. Václava hostie pekly 1). S druhou částí“ poznámky
Bollandistův na témž místě učiněné, týkající se přebývání sv. Vá—
clava ve Staré Boleslavi, když již v Čechách vládu nastoupil,
shodujeme se úplně, ač za příčinou jiného důvodu než Bollanw.
disté, jakož o tom hned povíme.
') Acta Sanctorum, Septembr. tom. Vll. pag. 815. n. 262.
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IV. Ze všech posud uvedených zpráva pověstí o kuchynce &
ovinici Svatováclavskéjest tuším na jevě, jak živé o tom koluje až
podnes podání, že sv. Václav tyto zbožné a pokorné skutky na počest
nejsv. Svátosti oltářní hlavně ve Staré Boleslavi vykonával. Svrchu
jsme již také podotkli, kterak za to máme, že se tyto zprávy
a pověsti na jinošský věk sv. Václava vztahují. Domněnka naše
zakládá se na tomto důvodu. Sv. Václav, nastoupiv vládu v Čechách
měl své hlavní sídlo v Praze na Vyšehradě a také na Hradčanech.
Bratr jeho Boleslav nastoupil zároveň s ním panství své v údělu
Staroboleslavském. Možná, že sv. Václav jakožto hlavní kníže
leckdys do Staré Boleslavi k bratru svému na návštěvu ani-“eli
také
za jinou příčinou zajížděl, ale pravdě podobno se býti nezdá, že
by v údělu svého bratra tak často a tak dlouho byl se zdržoval,
aby tam byl mohl vinici a pole vzdělávati, víno z hroznů připra
vovati a hostie péci. V tom tedy shodujeme se úplně s Bollan
(listy. Dle svrchu položené zprávy Balbínovy daroval sv. Vá
clav skutečně vinici svou kostelu Staroholeslavskému, jak mile
v Čechách vládnouti počal, a vládu nastoupil sv. Václav asi v 21.
roku staří svého. Proto tedy pravili jsme, že zprávy a pověsti
o připravování hostií a vína ku mši sv. vztahují se na věk jinošský
sv. Václava.
Ale zachovalo se nám mimo to ještě velmi živé podání, že
sv. Václav podobné zbožné skutky na počest nejsv. Svátosti oltářní
i v Praze, a sice na Hradčanech vykonával. Možná tedy jest, že
se sv. Václav i v době té, když již v Čechách vládu nastoupil,
dotčenými skutky zbožny'mi, aspoň z jedné části, připravováním
totiž vína ke mši sv. zanášel Mnozí obyvatelé Pražští vědí velmi
dobře, že celá vinice a zahrada, jenž se nachází mezi starými
schody zámeckými a mezi vozovou cestou vedoucí ze třídy pod
Bruskou zvané na hrad Pražský, až podnes sluje vinici sv. Václava.
Koluje také o té vinici až podnes živá pověst, že ji sv. Václav
sám vzdělával, že na ní ve zvláštním domečku víno sám z hroznů
lisoval a pro mši sv. upravoval. Ze samých úst nynějšího majitele
vinice této p. Josefa Richtr-a dověděli jsme se také, že ještě před
sedmi lety v hořejší části vinice té stávala stará příční zed,
na níž vymalován byl sv. Václav, kterak z hroznů víno tlačí.
Zeď tuto, která dříve vinici od veřejné ulice dělila, dal sám
nynější majitel odstraniti a sice z té příčiny, poněvadž velmi
chatrné byla, a po rozšíření vinice právě v této straně více.
za ohradu nesloužila, jako dříve. Na jižní straně této skalnaté
vinice roste až podnes dosti dobré víno, a při obyčejné

úrodě sklidí se ho deset i dvanácte věder. Pátrajíce dále po
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dotčené pověsti Svatováclavské, dočtli jsme se v Popsúní Prahy,
Jaroslavem Schallerem tiskem vydaném r. 1794, že vinice ta
a jeden k ní náležící dům patří do počtu statků zemskými dskami
zapsaných, a že i v dskách zemských vždy pod názvem „vinice
Sv. Vaclava“ zaznamenána jest. Jaroslav Schaller uvádí sám
v dotčené; knize [) jednu listinu od roku 1751 z desk zemských
epsanou, v níž se o dotčené vinici výslovně vypravuje, „že ji
sv. král Václav, náš svatý dědic zemský, sám vzdělával, a víno z ní
urodilé ku mši sv. obětoval.“ Celá tato listina jakož i slova zde
uvedená. nachází se skutečně v dskách zemských, jakož jsme se
o tom na své vlastní oči přesvědčili. Zapsána jest v tak zvaném
„Železném památním kvaternu“, číslo 588 na listu znamenaném
písmenou D. a číslicí 28. V té listině se také praví, že dotčená
vinice před válkami husitskými bývala majetkem hlavního chrámu
Páně Pražského u sv. Víta na Hradčanech. Přesvědčili jsme se
dále i o tom, že vinice ta i v jiných kvaternech desk zemských
„vinici sv. Václava“ sluje, lm př. v tak zvaném „Skořicovém
památním kvaternu číslo 588 M. 2.“, dále v „Slunečním trhovém
kvaternu číslo 473 N. 3.“ atd. I v novějších hlavních knihách
desk zemských dílu XXXIII. G. na listě 229 zaznamenána jest
vinice ta doslovně takto: „Vinice sv. Václava číslo tep. 6. spolu
s obydlím pro vinaře ve čtvrté Pražské hlavní čtvrti u zá
meckých schodů ležící, dále s domem pod číslem 148 v třetí
hlavní čtvrti Pražská.“ Na místě, kde tuto zmíněné obydlí pro
vinaře dříve stávalo, stojí nyní pěkná villa čili sídlo letní, z něhož
utěšená vyhlídka jest na Prahu, na Vyšehrad a na krajinu Zbra
slavskou. Balkon čili pavlač na severní straně villy této ležící
viděti jest s vozové cesty k hradu Pražskému vedoucí. Svrchu
dotčený dům číslo 148 (nové 4) stojí na samých schodech zámeckých.
Pravili jsme svrchu, že vinice sv. Václavav severní své straně, tam
totiž, kde se nyní vozová cesta k hradu Pražskému vedoucí stýká se
starými schody zámeckými, nedaleko od paláce knížete Lobkovice,
byla rozšířena čili zvětšena. Stalo se to za předešlého majitele,
otce nynějšího, Karla Em. Richtra, bývalého rady zemského, který
nynější velký dům číslo 147 (nové 5, 3, 2) ve třídě pod Bruskou
zvané stavěti dal. Na prostoře před tímto domem nyní se nacha
zející stávaly dříve tři malé domky, jež Karel Em. Richter zakoupil,
než nynější dům stavěti počal. Jednu část prostory tě, na niž tyto
domky stávaly, postoupil však obci Pražské, která mu za to ná.
hradou dála onu čásť.obecního pozemku, jenž s vinici sv. Václava
') Str. 465—467.
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na její západní Straně, před palácem knížete Lobkovice, hraničil.
Touto tedy částkou bývalého pozemku obecního byla vinice sv. Vá
clava rozšířena. Z toho všeho patrně jde najevo, jak živé podání
se o tom až podnes zachovalo, že sv. Václav dotčené zbožné
a pokorné skutky i v Praze vykonával.
Zprávy a pověsti o zvláštní úctě sv. Václavaknejsv. Svátosti
oltářní &skutcích jeho pokorných na počest mše sv. konaných zaryly
se vůbec hluboko do celého národu našeho, a byly již od dávných
století daleko široko po světě katolickém rozhlášeny. Tomu nasvěd
čují nejen staré církevní kalendáře diecése Pražské, ale i jiných
cizozemských dicccsí, v kterých se na. den sv. Václava (28. září)
zvláštní zmínka o tom činí, kterak tento světec hostie a víno ku
mši sv. kněžím z hluboké úcty k nejsv. Svátosti oltářní připra
voval. Mimo to činí o těchto pokorných skutcích sv. Václava
zvláštní zmínku i tak zvané lekce čili čtení v církevních hodinkách,
jež se kněží dle Římského brevíře v celé církvi katolické na den
sv. Václava modlí. Praví se v nich doslovně takto: „Svýma vlastníma
rukama rozséval sv. Václav pšenici a víno tlačil, kterých (věcí) se
při mši sv. užívalo“ Adříve ještě, nežli r. 1673 hodinky církevní na
počest sv. Václava do Římského brevíře dle rozkazu papeže vloženy
byly, užívalo se podobných lekcí nejen v Čechách, na Moravě, ve
Slezsku a v mnohých jiných diecésích, v kterých kněží církevní
hodinky na počest sv. Václava od dávných časů již říkávali. Náš
milý sv. Václav pokládá se vůbec ve světě katolickém za jednoho
z nejhorlivějších a nejútlejších ctitelů nejsv. Svátosti oltářní a jeho
pokorné skutky, jež na počest této Svátosti vykonával, považují
se za jakési charakteristické známky, jimiž mezi svatými a světi
cemi Božími vyniká., a pozornost lidu křesťanského na sebe obrací.
V. Avšak právě z těchto Zpráv a pověsti čerpali již od delší
doby & čerpají až podnes někteří novověcí posuzovatelé příležitost,
pronášeti přepodivné úsudky o celé povaze neb aSpoň o jednotli—
vých vlastnostech sv. Václava. Upozornili jsme již svrchu na
to (v knihách šestých), že náš svatý Václav jest jedna z těch
osobností, které se nám jen velmi zřídka v dějepisu naskytují ;
vynikal totiž svatosti svou nejen v soukromém živobytí svém, ale
také jakožto panovník a mimo to byl pravým apoštolem národu
svého. Již tyto dvě poslední vlastnosti nalezají se velmi zřídka
spojeny v jedné a též osobnosti. Kdo tedy dostatečně nezná pod
mínky života apoštolského v duchu Kristově, bude snadno jedno
stranně posuzovati leckterés udaje ze života jeho. Sv. Václav jest
pak ještě mučeníkem, a v životě mučeníků Kristových nalezají se
začasté takové zvláštnosti, které bychom v životě jiných svatých
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darmo hledali. Ve zvláštnostech takových spočívá obyčejně dle
řízení Božího jakási úprava na budoucí smrt mučenickou; nebot
moudrost Božská, jakož Písmo sv. praví 1), „dosahá mocně od
konce až do konce, a řídí všechny věci líbezně.“ Při posuzování
jednotlivých neobyčejných událostí ze života sv. Václava třeba tedy
zřetel i na to obrátiti, nesouvisí-li některý jeho zbožný výkon
s touto úpravou na jeho budoucí smrt mučenickou.
Nuže tedy svrchu uvedené zprávy a pověsti, kterak sv. Václav
hostie a víno ku mši sv. sám pracně připravoval, a v noci bosýma
a krvácejícíma nohama s bl. Podivínem kostely navštěvoval, zadaly
některým novověkým posuzovatelům příčinu, že sv. Václava za
jakéhosi pobožnůstkáře, neb za obmezeného mnicha k pracím
panovnickým neschopného aneb také za člověka takového drželi
a prohlašovali, který prý by se lépe za kostelníka než za panovníka
hodil. A poněvadž pobožnůstkáři bývají lidé bojácní, za tou pří
činou upírali tito posuzovatelové sv. Václavu všecknu zmužilost
a statečnost rytířskou. Tyto a podobné jiné předsudky o sv.
Václavu byly pak vodou na mlýn pro tak zvané novověké svobodo
myslníky a nevěrce, a také pro leckterés zaryté nepříznivce našich
sv. patronů Českých a naší České národnosti. To tedy jest jeden
druh novověkých posuzovatelů sv. Václava.
Jiný druh posuzovatelů, vidouce, jak veliké lži, křivdy a na
cti utrhání rozšiřují se dotčenými předsudky o sv. Václavu, jali
se s úmyslem velmi chvalitebným zastávati našeho sv. dědice,
dovozujíce z rozličných hodnověrných pramenů a odvolávajíce se
na úsudky proslulých dějepisců, že sv. Václav nejen dobrým ale
výtečným panovníkem byl, že si mnoho zásluh 0 celý náš národ
získal, a že se mimo to stkvěl i pravou zmužilostí a statečností
rytířskou. Aby však svrchu uvedené utrhačné předsudky o sv.
Václavu úplně vyvrátili, uchopili se při své chvalitebné snaze
mimo jiné i toho prostředku, že svrchu uvedené zprávy a pověsti,
kterak sv. Václav hostie a víno ku mši sv. připravoval za pouhé
báchorky prohlásili. Dle zdání těchto posuzovatelů mohl prý sv.
Václav svou pobožnost po knížecku
osvědčovati, aniž potře
boval bráti útočiště k titěrnostem a hračkám, kterým dobře se
může oddati soukromník, ale kterými kdyby se zaneprázňoval
kníže, byl by špatným knížetem. Za tou příčinou prohlásili také
o dotčených zprávách a pověstech i ten úsudek, že prý jsou samy

v sobě zhola nehodnověrné ano směšné.

S tímto úsudkem nebude však tuším žádný souhlasiti, kde
') Kniha Moudrosti 8, l.
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znaje Písmo sv.. výpovědím jeho přikládá tu vážnost, která mu po
právu a spravedlnosti náleží. Písmo sv. nás tedy poučuje, že sv.
David byl nejslavnějším králem národa Israelského a spolu také
proslulým hrdinou nejen v souboji s obrem Goliášem ale i ve
válkách proti Filištinským a jiným modloslužebným národům.
O témž sv. Davidu poučuje nás dále Písmo sv., že byl králem
podle srdce Božího, t. j. že uměl panovati nad národem Israelským
právě tak, jak si toho svrchovaná vůle Boží přála a žádala
A tentýž přeslavný král a proslulý hrdina liboval si dle téhož
Písma sv. v takových činech zbožných, které se svrchu dotčeným
činům sv. Václava velice podobají, a které sama vlastní manželka
Davidova, jménem Michol, dcera krále Saula, nejen za malicher
nosti a za nedůstojné pro krále, ale i za směšné pokládala, s opo
vržením na ně pohlížejíc. V druhé Knize Královské (kap. 6.)
vypravuje totiž Písmo sv., kterak sv. David archu úmluvy, nejsvě
tější to poklad národa židovského, z domu Obededoma Jethejského,
kdež po tři měsíce uložena byla, přenésti dal v slavném průvodu
na Sion. „Odšel tedy David—tak vypravuje doslovně Písmo svaté
(2. Král. 6, 12—23) — a přinesl archu Boží z domu Obededomova
do města Davidova s radostí: a bylo s Davidem sedm kůrů
(k zpěvu), a telata k oběti. A když poodešli ti, kteří nesli archu
Hospodinovu, na šest kroků, obětoval (pokaždé) vola a skopce,

a David poskakoval ze vší síly před Hospodinem.
Byl pak David oblečen v efod lněný.

A tak David

i veškeren dům Israelský provázeli archu svědectví Hospodinova
s plesáním a zvukem trouby. A když vcházela archa Hospodinova
do města Davidova, Michol dcera Saulova vyhlídajíc z okna.,
viděla krále Davida poskakujícího a plesajícího před Hospodinem:

a. pohrdla

jim v srdci

svém.

I vnesli archu Hospodinovu,

a postavili ji na místě jejím, u prostřed stánku, kterýž byl pro ni
rozbil David: a obětoval David před Hospodinem oběti zápalné
i pokojné. A když dokonal obětováni obětí zápalných a pokojných,
požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. A dal všemu množství
Israelskému, mužům i ženám, jednomu každému jeden pecník
chleba, a pečení, a pečení hovězího masa jednu, a koláč smažený
v oleji, i odešel veškeren lid, jedenkaždý do domu svého. I navrátil
se David, aby dal požehnání domu svémuŠ a vyšedši Michol, dcera
Saulova, vstříc Davidovi, řekla: Jak slavný byl dnes král Israelský,
odkrývaje se před děvkami služebníků svých, a byl obnažen, jako
kdyby se obnažil jeden z lehkomyslných. I řekl David k Michol:
Před Hospodinem, kterýž mne vyvolil raději nežli otce tvého,
a nežli veškeren dům jeho, a přikázal mi, abych byl vůdcem nad
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lidem Hospodinovýmv Israeli, i hráti budu, i opovrženějším

se učiním, nežli jsem se učinil, a budu poníženým před
očima svýma, a s děvkami, o nichž jsi mluvila, slavnějším se
ukážu. Protož Michol dceři Saulově nenarodil se syn až do dne

smrti její.“
Dle těchto nepopíratelných zpráv Písma sv. tančil tedy sv.
David před archou úmluvy, v kteréž se přechovávaly toliko dvě
desky s desaterem přikázání Božícha částečka manny z pouště p0chá
zející; sv. David tančil z pokory a z úcty k Bohu oblečen jsa
v skromňoučký šat lněný před touto archou u přítomnosti veške
rého lidu Israelského, a poskakoval s takovou nadšeností, že se mu
i šat lněný na. těle pozdvihoval. Michol manželka jeho, dcera
Saulova, pohlížela na něho s epovržením, pokládajíc takové je
dnání za neslušné, za lehkomyslné a zcela nedostojné krále Israel
ského. Ale při tom všem byl sv. David a zůstal také nejslav
nějším králem Israelským a proslulým hrdinou, ano byl králem
podle srdce Božího, a. Bůh sám trestal manželku jeho Michol za
to, že s opovržením na tyto zbožné a pokorné skutky Davidovy
pohlížela, a sice trestem takovým, který u národu Israelského
velikou potupu na každou manželku uvaloval, zůstala totiž ne
plodná až do smrti své.
O témž sv. Davidovi dočítáme se ještě na. jiném místě Písma
sv. '), že když před nezdárným synem svým Absolonem, který jej
násilně s trůnu královského svrhnouti chtěl, z J erusalema utíkal,
z pokání bosýma nohama na _horu Olivetskou kráčel. Písmo sv.
praví: „David pak vstupoval k vrchu (hory) Olivetské, vstupuje
a. pláče, jda bosýma nohama, a maje přikrytou hlavu (což u židů
znamení smutku bylo): též i veškeren lid, kterýž byl s ním, při
kryvše hlavy, vstupovali plačíce.“
Podobných příkladů hluboké pokory před Bohem nalezáme
však nejen v biblické dějepravě, ale i v našem domácím dějepisu.
Kníže Soběslav II. strávil dříve než na trůn Český zasedl, 12 let
v tuhém vězení na Přimdě, kdež mnoho bídy lidské zakusil. Roku
1173. byl konečně ze svého vězení vysvobozen & v slavném prů—

vodu do Prahy veden. Když pak s průvodem tím ku Praze přijel,
-- tak vypravuje Fr. Palacký *) — „ssedna s koně, kráčel v ne

líčené

pokoře, bosonoh, předevšímdo chrámu sv. Víta ke

hrobům sv. dědicův země České, děkovat Bohu za vysvobození
z mnoholetého žaláře.“
') II. Královská 15, 30.
*) Dějiny nár. Česk. D. 1. c. 2. str. 71.
Památky Btaxoboleslaveké.
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O našem sv. Vojtěchu, který z vysokého rodu mohutných
knížat Zlických pocházel, a s tehdejší rodinou císařskou v pří
buzenství byl, vypravuje současný životopisec jeho Jan Kanapa
rius 1), že byv r. 983 ve Veroně na biskupství

posvěcen, „11ve

likém průvodu na koni do drahé vlasti nazpět se ubíral. Kůň
ale, -— tak vypravuje dotčený spisovatel dále -— na jehož hřbetě
sv. Vojtěch seděl, nikoli podle obyčeje divokých koní ani příliš
rychle nešel ani nenosil uzdy zlatem a stříbrem se třpytící, nýbrž
po venkovském obyčeji konopným provazem na ústech sevřen,
kráčel podle vůle jezdcovy. I přišli k svatému městu Praze 9), kde
slavný vojvoda Václav druhdy kraloval, a žití ve službě Boží za
svou nejhlavnější povinnost měl, potom pak mečem nelaskavého

bratra svého vzácného

mučenictví

došed, patrnými úkazy

a velkými až podnes zázraky zásluhy své osvědčuje. Tu nový onen

biskup rozvázav

obuv, bosou nohou do města vešel; potom

s pokorným a skroušeným srdcem patřičnou modlitbu vykonav, za
veliké radosti občanů na křeslo biskupské dosedl“ Dále upozor
ňujeme ještě na tyto nepopiratelně události z dějepisu Českého.
Císař Karel IV. jest zajisté po sv. Václavu z bývalých Českých
panovníků nejoblíbenějším, a vydobyl si o zemi Českou a o národ
náš takových neocenitelných zásluh, že jej předkové naši a my
po nich z vděčnosti Otcem vlasti nazýváme. Císař Karel IV. byl,
jakož vůbec známo jest, po celý čas živobytí svého vždy nejen
upřímným a věrným, ale také důkladně vzdělaným a horlivým ka
tolíkem, jakož tomu Fr. Palacký nasvědčuje, řka: „O náboženském
smýšlení Karla IV., 0 veliké oddanosti jeho ku stolici papežské,
o úctě k církvi & kněžím . . . . toho aspoň nikdo zapírati moci
nebude, že ho vedlo k tomu jen hluboké a jasně přesvědčení a
nikoli politické zámysly, an po celou dobu života svého zůstal
sobě důsledným“ 3). O tom též tuším pražádné ni té nejmenší po—
chybnosti není, že si císař Karel IV. vždy a při každé příležitosti
ve svém soukromém a veřejném životě uměl opravdově „po krá
lovsku“ a „po císařsku“ počínati, a při tom všem víme 2 bez
pečných pramenů dějepisných, že si císař Karel IV. v takových
zbožných a pokorných činech velice liboval, které bychom také za
titěrnosti a hračky pokládati měli, kdyby pravdou bylo, že svrchu
') Prameny děj. Čes. D. I. str. 241.
2) Prahu nazývá
sv. Václavu, z
sv. dědici měl,
J) Děj. nár. Česk.

spisovatel „svatým městem“ z hluboké úcty k našemu
čehož na jevo jde, že Spisovatel velikou úctu k našemu
ač rozený Čech nebyl.
D. H. čís. 2. str. 217.
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vytknuté zbožné a pokorné skutky sv. Václava o připravování
hostií a vína ku mši sv. titěrnosti a hračky jsou, které se pro
knížete nikterak nehodi. Poukážeme zde jen na jeden neb druhý
příklad ze života císaře Karla IV.
R. 1355 dne 1. dubna, na středu velikonoční přitáhl císař
Karel IV v slavném průvodu až k samému městu Římu, kdež
na hod Boží velikonoční za císaře Římského korunován býti měl.
Na tomto tažení sprovázelo jej patnácte tisíc rytířů, mezi nimiž
nejznamenitější pánové a rytíř-ovéČeští v hojném počtu se nacházeli.
Římané přišli s velikou slávou Karlu IV. v oustrety prosice, aby
jej téhož ještě dne do Říma směli d0provoditi. Ale Karel IV.
oslyšev prosbu tu, rozkázal hned napotom celému slavnému vojsku
svému, kterak se má před Římem rozložiti táborem, a v táboru
tom v příštích dnech zachovati. Sám pak císař Karel IV. ubíral
se na zelený čtvrtek v čctném průvodu velmožů pěšky, oděn
jsa jednoduchým oděvem poutnickým do Říma, kdež po celý
velký pátek a bílou sobotu v témž oděvu poutnickém navštěvoval
hroby Boží, putuje z jednoho kostela do druhého. Celá tvář a po
doba jeho byla při tom vroucí zkroušeností a pobožnosti tou mě
rou změněna, že jej na první pohled ani Čechové, jimž dobře
známý byl, poznati nemohli. Na Boží hod velikonoční, časně ráno,
vrátil se Karel IV. nazpět do ležení vojenského, a pak teprv táhl
se slávou nevídanou u prostřed vojska svého do Říma, kde ještě
téhož dne ve Vatikánském chrámu sv. Petra a Pavla za císaře
korunován byl. Císař Karel IV., jsa tenkráte největším světským
pánem na světě, uměl se tedy z lásky a na počest umučení Páně
tak pokořiti, že se nestyděl po celé dva dny v jednoduchém pout
nickém oděvu obcházeti neustále kostely Římské, a v nich „s pře
velikou pobožnosti a přeznamenitým příkladem“ 1), jako prostý
poutník svou úctu nejsv. Svátosti oltářní veřejně vzdávati. Tut
by se tedy také říci dalo, že si císař Karel IV. neměl na poutníka
hráti; ale „Otec vlasti“ jsa upřímným a vzdělaným katolíkem
rozuměl tomu zcela jinak. V hloubi srdce Karlova utkvčl již dávno
obraz a příklad Ježíše Krista, dle jehož učení a příkladu svůj ži
vot řídil a spravoval. A proto nejprvé po celé dva dni s pokorou
a se zkroušenosti neobyčejnou přehořké umučení a smrt Syna
Božího rozjímal, aby pak na Boží hod velikonoční s Kristem,
slávou nebeskou oslaveným své vezdejší korunováni na císařství
Římské v duchu Kristově slaviti mohl.
') Tak pravi Raynaldus, Annales eccl. t. XVI. pag. 364. „ingenti pietatia
sensu atquo exemplo.“
10'“
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Druhá událost ze života císaře Karla IV., na niž tuto pozor
nost ohrátiti chceme, jest, že tentýž „Otec vlasti“ neobyčejně
vynikl svou velikou horlivostí pro úctu sv. ostatků. Známo jest
z nepopíratelných pramenů dějepisných, a z nejnovějších děje
pisců nepochybuje o tom žádný, že císař Karel IV. mnoho času,
mnoho dlouhých cest, mnoho práce a také mnoho peněz za tou
příčinou vynaložil, aby pro sebe samého, pro Českou zem vůbec,
jmenovitě pak pro svůj slavný hrad Karlštein a pro hlavní kostel
celého království Českého v Praze na Hradčanech hojných ostatků
svatých a světic Božích získal, jsa toho přesvědčení, že čím více
ostatků svatých v Čechách uloženo bude, a čím horlivěji je Če
chové v pravém duchu katolickém ctíti budou, tím více přímluvců
a orodovníků celá země a celý národ u trůnu Božského mi
losrdenství míti bude, kteří mocnou přímluvou u Boha vyprosí,
aby všeliké zlé od nás odvráceno bylo, a aby požehnání Boží
na nás neustále spočívalo, jakož také za času Karla IV. sku
tečně nad celou zemí spočívalo. „Asi dne 18. srpna 1353 ——tak
vypravuje V. V. Tomek —- Opustil Karel i s královnou Annou a
s celým dvorem svým Prahu na delší čas, a odebral se do západních
Němec, chtěje poříditi všechny tamější potřeby, ukliditi všecky
rozličné rozepře, aby mohl pokojně nastoupiti cestu svou do Říma

ku korunováni na císařství. Dne 18. srpna byl v Nomiberce;
odkudž někdy ku konci měsíce obrátil se do Švab. Na cestě této
obrátil král zvláštní pilnost na sbírání svatých ostatků, chtěje
jimi Prahu učiniti takořka svatyní říše Německé, aby v ní každá
krajina měla uloženou nějakou svatou památku, která dotud byla“
její. Každý slavnější kostel neb klášter, který král navštívil, musil
mu na snažné prosby jeho něčeho postoupiti ze svých nejvzá
cnějších pokladů toho spůsobu; předněbiskup a kapitula Augšpurská
a klášter Kemptenský v též diecési, potom v Kostnici biskup :.
kapitula, klášter Petershausenský a klášter sv. Oldřicha v témž
městě; klášter Svatohavelský; klášter Rychnovský blíž Kostnice;
kláštery a kostely Hasslašský, Andelašský, Eresheimský v Elsassu,
klášter Veisenburský v diecési Speyerské; klášter sv. Albana
v Mohuči“ 1). Když pak na počátku r. 1354 císař Karel 5 man
želkou svou Annou Svidnickou v Mohuči byl, vydal tam dne 2
ledna now" majestát pod zlatou bullou, v němž nejen arcibiskupu
Pražskému Arnoštu z Pardubic, a všem duchovním a světským
stavům, ale i všem obyvatelům „království Českého a komu;
České“ svelikou radostí oznamuje,kterak mu se poštěstilo na lonských
') Dějep. města Prahy D. H. str. 27 a 28.
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cestách získati rozličné ostatky svatých a světic Božích, a že nyní
tyto ostatky svaté milostivě daruje a zasýlá hlavnímu chrámu
Páně Pražskému. Dále popisuje Karel IV. zevrubně, v kterém
klášteře neb v kterém kostele a od koho všechny tyto sv. ostatky
obdržel. Tomu na svědectví podepsání jsou na konci téhož maje—
státu jména tří duchovních kurfirštů říšských, arcibiskupa totiž
Trevirského Balduina, arcibiskupa Kolínského Viléma a arcibiskupa
Mohučského Gerlacha. Dále jsou tam podepsání Albert biskup
Víircburský, Gerhard biskup Špeyrský, starší a mladší Rupert,
í'alckrabata Perýnští a vojvodové Bavorští, Václav mladší bratr
Karla IV. a mnoho jiných knížat a pánů Německých a Českých.
Majestát ten vydán byl skrze Jana ze Středy, biskupa Litomyšl
ského, tehdejšího kancléře říšského, a Karel IV. podepsal se na
nem vlastnoručně, což tenkráte v obyčeji nebývalo; ale Karel IV.
chtěl vlastnoručním podpisem svým dokázati, jak velice ctí a si
váží těch svatých ostatků, které hlavnímu chrámu Páně Pražskému
darem posýlal. Celý tento majestát podává čtenáři patrné svě
dectví, jak hluboko pronikla živá víra katolická veškeré smýšlení
a jednání císaře Karla IV. Na ukázku položíme tuto závěrek téhož
majestátu v Českém překladu, v němž Karel IV. na onen článek
víry katolické výslovně se odvolává, že všickni věřící skrze po
svěcující milost Boží jsou bratřími duchovními mezi sebou, a že
tudyž on sám Karel poddané své pokládá za své zpřízněnce v Kristu
Ježíši a v Bohu Otci. Pozomhodno v tomto závěrku jest i to, kterak
Karel IV. vši sílu a umělost svou, jakož i svou vůli ku sbírání
sv. ostatků považuje za dary Boží, a kterak poddané vyzývá, aby
Bohu díky vzdávali, že mu takových darů uděliti ráčil. Konečně
jest i to uvážení hodno, s jakou úsilovností se o to Karel IV.
staral, aby v Čechách výroční svátek přenešení sv. ostatků veřejně
ode všech jeho poddaných slaven byl. Závěrek majestátu zní takto:
„Vás tedy naše věrné a poddané, jež pokládáme za zpřízněnce
své bratrstvem duchovním v Bohu Otci a v Pánu našem Ježíši
Kristu, žádáme a napomínáme skrze Vykupitele našeho, abyste
z příchodu tak stkvostných nebeských darův a tak velikých mu
čeníkův a vyvolencův Božích, na mysli a na duchu svém velice
se radovali s pomocí milosti Boží. Vzdávejte též Bohu slušné díky
za to, že nám sílu popřáti, umělost k tomu propůjčiti, a vůli
k tomu dodati ráčil, abychom Vám takovými dary nebeskými
útěchu zjednati mohli. S (1ch tedy přijmětež tyto sv. ostatky
a příchod jejich uvítejte důstojnou slavností a výtečnými chvalo
zpěvy. Ty pak, arcibiskupe, z lásky k nám, a aby přání naše se
vyplnilo. zařiď nyní dle zdání svého výroční svátek na počest do—
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nešení svatých ostatků, a veškeren lid království Českého budiž
pod přiměřeným trestem zavázán, každého roku tento svátek dů
stojně slaviti, aby nás svatí dotčení do nebe přijmouti, a den
posledního soudu milostnými přímluvami za nás 11soudce věčného
předcházeti ráčili. Tohož nám dopřej Pán a Spasitel náš Ježíš
Kristus, jenž s Otcem a Duchem sv. jest jeden Bůh a Pán slavný“.
Vydaním tohoto majestátu a zasláním dotčených sv. ostatků
do Prahy nevzala však za své podivuhodné. horlivost císaře Karla IV.
ve sbírání jiných a jiných ostatků svatých Na svém slavném
tažení do Říma ku císařské korunovaci r. 1355 sbíral Karel [V.
neustále s velikou pilností sv. ostatky v Italii. Od patriarchy
Akvilejského, svého příbuzného, obdržel část prastarého rukopisu
evangelia sv. Marka. Ve Feltřích obdržel hlavu sv. Viktora mn
čeníka. V Padově dostal mimo jiné hlavu sv. Lukáše evangelisty,
v Mantově pravé rameno a část lopatky sv. Longina mučeníka,

jenž jsa ještě pohanem, srdce Krista Pána na kříži visícího kopím
probodl. V Miláně dověděl se Karel IV., že v Benediktinské—m
klášteře sv. Marina v Pavii chová se hlava a tělo sv. mučeníka
Víta, dědice Českého, jehož jedno rameno již sv. Václav od Jin—
dřicha Ptáčníka v Řezně darem obdržel, a na jeho počest chrám
Páně v Praze na Hradčanech vyzdvihl. Karel IV. zaslal tam hned,
mimo tři biskupy Vlašské, Bohuše probošta Lítoméřického a Jana
kanovníka Litoměřického, aby ve jménu jeho na Opatovi a před
stavených města tyto ostatky svaté za dar pro císaře vyprosili.
Opat, představení města a veškeré obyvatelstvo, uslyševše prosbu
Karlovu, netroufali si ji odepříti. Vydali jim tedy ostatky sv_
Víta, ale prolévali při tom hořkých slzí nad ztrátou, která je po—
trefíla. Karel IV. oznámil pak hned zvláštním listem do Prahy. že
se mu poštěstilo získati ostatků sv. Víta, dědice Českého, & spolu
také nařídil, aby tentýž l'st jeho ve všech kostelích Pražských
veřejně lidu byl čten ').
Na důkaz, jak úsilovná a obdivuhodná byla horlivost císaře
Karla IV. při pátrání po svatých ostatcích, uvedeme tuto ještě
jeden příklad. Karel IV. dověděl se kdesi, že v klášterním kostele
Agaunském, v krajině Vallisské, spočívá tělo sv. Zigmunda, býva
lého krále Burgundského, který již r. 524 mučenickou smrti za.
viru Kristovu s dvěma syny svými zemřel. Za časů Karla IV.
mělo se vůbec za to, že tentýž sv. Zigmund pocházel z národu
Vandalského, a že Vandalové byli předkové národu Českého. Pav.
Šafařík uvádí na to doklady, že v středověku jméno \'andalův
') Thom. l'cšina, Phosphor. scpticor. pag. 419—463.
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přenešeno bylo na Slovany 1). Císař Karel IV. jsa tedy toho mínění,
že sv. Zigmund byl rodu Slovanského, toužil po tom velice, aby
jeho tělo do Prahy zavésti, a je v chrámu Páně Svatovítském
k sv. ostatkům ostatních dědiců Českých mohl připojiti. R 1365
dne 4. června dal se Karel IV. v Arelatu (Arles), v hlavním to
městě bývalého království Arelatského, korunovati, k čemuž jako
Římský císař právo měl. Na své zpáteční cestě do Čech zajel
tedy Karel IV. do Agaunu, a tam poptával se hned v klášteře,
kde by ostatky sv. Zígmunda spočívaly. Ale ani opat, ani ostatní
mniši neuměli mu o tom zprávu dáti. Karel IV., rozhorliv se,
vytýkal opatovi a ostatním mnichům tuto nevšimavost, a podal
jim hned stkvělý důkaz, kterak on sám si váží sv. ostatků, a jak
bedlivě po nich pátrá Rozkázal totiž, aby mu donešena byla jakási
malá knížečka, ve které si rozličné věci zaznamenával. Jak mile
mu ji přinesli, předčítal z ní hbitě poznámku, že tělo sv. Zigmunda
a jeho synů pochováno jest vně kaple sv. Mauricia. Tam tedy dal
hned kopati, a tam také nalezeny byly skutečně ostatky sv. Zig
munda a jeho dvou synů. Karel IV. vyžádal si z nich jen tělo
sv. Zigmunda, které s sebou do Prahy zavezl, kdež v chrámu Páně
Svatovítském, ve zvláštní kapli uloženo bylo. Napotom byl sv.
Zigmund za patrona čili dědice Českého prohlášen, a výroční
svátek jeho slaví se až posud dne 2. května. Předkové naši ctí
vali jej horlivě.
O této neobyčejné a obdivuhodné horlivosti císaře Karla IV .
dalo by se tedy opět říci, že se taková snaha a práce pro krále
a pro císaře nehodí, a že Karel IV. svou pobožnost jiným způ
sobem mohl osvědčovati, poněvadž snaha a práce taková více se
hodí pro duchovní osoby anebi pro kostelníky. Ale císař Karel IV.,
Otec vlasti, který si nesčetných zásluh o blaho země České .a jiných
ještě zemi za panování svého vydobyl, který se již v šestnáctém
roku stáří svého v kruté bitvě v Italii u San Felice hrdinou býti
osvědčil, tentýž Otec vlasti rozuměl tomu všemu na základě svého
hlubokého vzdělání bohosloveckého & své živé víry katolické zcela
jinak, jakož dostatečně ze svrchu uvedeného majestátu vysvítá.
A že tato horlivá a obdivuhodná úcta k sv. ostatkům a spojená
s ní důvěra v mocnou přímluvu svatých u Boha samému císaři
Karlu IV. a předkům našim leckdys nemálo prospěla, o tom máme
četných zjištěných dokladů dějepisných po rukou. Zde toliko kra
tičkou zmínku o mocné přímluvě sv. Zigmunda učiníme. Císař
') Slovanské Starožitnosti.
D. 1. str. 458.
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Karel IV. přebývaje r. 1371 v měsíci květnu na slavném hradě
Karlšteinu, roznemohl se tak těžce, že lékařové o jeho uzdravení
pochybovali. Jeho manželka, císařovna Alžběta vidouc, že tu
pomoc lidská ničeho nezmůže, hledala pomoci u Boha, a sice skrze
přímluvu sv. dědice Zigmunda. Učinila totiž slib, že sama pěšky
putovati bude z Karlšteinu do Prahy ku hrobu sv. Zigmunda, a že
k ozdobě hlavy téhož světce obětovati bude osm mísek ryzého
zlata, aby sv. Zigmund zdraví manželu jejímu u Boha vyprosil.
Císařovna splnila také hned napřed slib svůj, a císař Karel IV.
nabyl Opět z milosti Boží a skrze zásluhy sv. Zigmunda předešlého
zdraví. Mimo to zaznamenal Beneš z Veitmile, současný s Karlem IV.
letopisec a kanovník Svatovítský, následující zprávu: „Tělo sv. Zig
munda proslulo (v Čechách) zázraky, o nichž nám věrohodní
svědkové zprávu podali. Některé ze zázraků těch byly za naší
přítomnosti stvrzeny. V sakristii kostela Pražského jest také kní
žečka, v níž tyto zázraky jsou popsány ').“
Ku správnému ocenění svrchu dotčených zbožných a pokor—
ných skutků sv. Václava na počest nejsv. Svátosti oltářní přispěje
mimo doklady posud uvedené kratičká poznámka, s jakou pozor
ností a uctivostí za prvních dob křesťanských a v pozdějších ještě
stoletích hostie ku mši sv. a ku přijímání Těla Páně připravovány
bývaly. V rozličných knihách o posvátných obřadech církevních
jednajících dočítáme se o tom následujících Zpráv. K upravování
hostií vybírala se jen nejlepší a nejpěknější zrnka pšeničná. Zásoba
takových zrnek uschovala se až do času postního před velikonocí.
Ve velkém postě mlely pak zbožné osoby stavu panického k tomu
zvláště ustanovené zrnka dotčená na malých ručních mlýncích,
kterých se k žádnému jinému mlení než k tomuto neužívalo.
Z mouky takto upravené pekly pak dle potřeby zbožné ovdovělé
ženy čili paní hostie pro sv. přijímání lidu. Tuto práci vykonávali
také na mnohých místech řeholníci neb jeptišky, a sice se zvlášt
ními k tomu účelu ustanovenými obřady. Hostie, kterých se při
mši sv. užívalo, pekli za starých dob kněží sami, aneb jáhnové
a podjáhnové pod dozorstvím kněze. Nádoby k zadělávání mouky,
jakož i ostatní k pečení hostií potřebné náčiní chovaly se vždy
velmi čisté, a nesmělo se jich k ničemu jinému užívati. Zápověď
byla kupovati neb prodávati hostie ku mši sv. potřebné, a hostie
ty byly vždy barvy bělounké, čímž se nevinnost beránka Božího
naznačovala Víno ku mši sv. potřebné přinášeli za nejstarších
dob křesťané za oběť ve zvláštních nádobách, jimž offertoria (nádoba
') Script. rer. Bohem. tom. ll. pag. 388.
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obětní) říkávali. Víno takto obětované uschovávalo se ve zvláštních
džbánech, jež latině „amae“ nazývaly. Než se pak vína toho při
mši sv. užívalo, prolévali je skrz sítko k tomu účelu zřízené, aby
víno cele čisto bylo. Ve středověku panoval také obyčej, že kře
sťané nábožní z úcty ku mši sv. nejlepší své vinice chrámům
jednotlivým za oběť dávali, aby se při mši sv. nejlepšího vína
užívalo. V Italii a v jiných ještě zemích panuje až podnes obyčej,
že křesťané zbožní čím větší svátek se právě slaví, tím draho
cennější víno ku mši sv. za oběť přinášejí.
Z uvedených nepopíratelných udajů z biblické dějepravy
o králi Davidu, jakož i z ostatních z našeho domácího dějepisu
vzatých zpráv vysvítá tuším patrně, že předně zprávy a pověsti
o tom, kterak sv. Václav víno a hostie ku mši sv. připravoval,

nejsou a nemohoubýti samy v sobě zhola nehodnověrné
ano směšné,

jakož se o nich pravilo; poněvadž by pak izprávy

z Písma sv. 0 Davidovi, a zprávy o císaři Karlu IV., zcela hodno
věrnými svědky neb listinami zjištěné, a mimo to ještě nesčetný
počet podobných a zjištěných Zpráv ze života rozličných mužů
svatých a proslulých, nevyhnutelně také byly samy v sobě zhola
nehodnověrné a směšné.
Za druhé vysvítá ze zpráv o králi Davidovi a o císaři Karlu IV.
svrchu uvedených, že to nebylo nikterak na ujmu knížecí důstoj
nosti, když se sv. Václav dotčenými skutky zbožnými a pokornými
na počest nejsv. Svátosti oltářní zanášel; jinak bychom i o sv.
Davidovi & o císaři Karlu IV. také byli nuceni tvrditi, že oba
dva tito proslulí králové a hrdinové pobožnost svou po kní

žetsku
osvědčovati neumějíce, outočiště své brali k titěr
nostem a hračkám.
VI. Avšak tyto zbožné na počest nejsv. Svátosti oltářní smě
řující činy sv. Václava, jakož i jeho ostatní skutky zbožnosti, mi
losrdenství a sebe zapírání, kterých se v legendách o něm do
čítáme, objevují se nám ve zvláštním světle, uvážíme-li, že sv.
Václav byl nejen panujícím knížetem, ale spolu také apoštolem
svého národu. Za panování sv. Václava bylo — jakož tvrdil a do
kázal Fr. Palacký -— pokřestaněni otázkou životní ce'ého národu
Českoslovanského., Nuže pokřesťanění národů pohanských _nepo
dařilo se ještě nikdy a nedaří se až podnes jinou cestou, nežli
tou, kterouž sám Syn Boží, Ježíš Kristus kráčel a naznačil, když
pokolení lidské vykoupil a svou církev svatou založil. A jaká
cesta to byla, kterouž vtělený Syn Boží kráčel? Byla to cesta ne—
vídané, neslýchané a přepodivné pokory, celá posetá přehořkým
utrpením a konec a cíl její byla hora Kalvarie, kdež Syna Božího
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na dřevě kříži u prostřed dvou zločinců ukřižovali. Pýchou sve
deno bylo pokolení lidské od pravé cesty k spasení; pokorou mělo
býti na pravou cestu Opět uvedeno. Třiatřidcet let žil Syn Boží
jako člověk na zemi, a z těchto třiatřidceti let vynaložil jen tři
poslední leta na hlásání svého sv. evangelium a na založení své
církve; ostatnich třidcet let strávil v největší svatosti a zbožnosti,
v nejhlubší pokoře, v chudičkém zátiší domácím, neznán jsa od
lidí a živě se prací rukou svých. A nejen příkladem svým učil
nás Syn Boží pokoře, ale všem učeníkům svým bez rozdílu také
zjevně a výslovně nařídil: „Učte se ode mne; nebot já jsem tichý
a pokorný srdcem“ '). Umyv pak sám při poslední večeři z podi—
vuhodné pokory nohy všech svých apoštolů, nevyjímaje ani Jidáše,
pravil k nim jakožto budoucím hlasatelům víry křesťanské mezi
židy a pohany: „Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem
já učinil vám, tak i vy činili“ *).
" —. Touto tedy cestou pokory kráčeli napotom sv. _apoštolové
při obracování národů pohanských na vím Kristovu, a touž cestou
kráčel i náš sv. Václav, když jakožto apoštol víru křesťanskou
mezi pohanskými předky našimi rozšiřoval a upevňoval. Obdivu
hodné jsou zajisté jednotlivé skutky, kterých se v nejstarších le—
gendách o sv. Václavu dočítáme, že totiž vykonav své panovnické
povinnosti mnoho času na modlitbách strávil, že nočního času ne
mocné a vězně navštěvoval, že sám v lese pro chudé dříví sbíral
a je na ramenou svých do domů jejich donášel, že při pohřbu
chudých často přítomen býval, že nočního času v zimě bosýma
nohama v sněhu a přes led kráčeje nejsv. Svátost oltářní v ko
stelích navštěvoval; avšak porovnáme li všechny tyto pokorné a
milosrdné skutky s činy a skutky, které vtělený Syn Boží „zmařiv
sebe sám“ jako sv. Pavel o něm praví 3) zde na zemi vykonati
ráčil, nuceni jsme zajisté vyznati, že Ježíš Kristus z lásky a mi
losrdenství k nám všem nesčíslněkrát více učinil, než sv. Václav
a všickni ostatní svatí a světice Boží.
Z toho tedy, že sv. Václav v konání skutků pokorných &
milosrdných veliké zalíbení měl, vychází především jiným patrně
na jevo, že sv. Václav pravého ducha Kristova měl a dle něho
své činy a skutky řídil a spravoval. Tímto způsobem vyložil již
Pulkava ve své kronice České dotčené pokorné skutky sv. Václava.
Vypověděv totiž, kterak sv. Václav nočního času s bl. Podivínem
*; Mat. 11, 29.
") Jan 13, 15.
3) Filip. 2, 8.
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po kostelích chodíval, činí Pulkava ku konci tuto překrásnou po
známku, která. spolu o jeho hlubokém bohosloveckém a aesthetickém
vzdělání jasné svědectví vydává; praví totiž: „i'eb dar Ducha
svatého jmaje (totiž sv. Václav), vesken milostí Boží rozněcen
bieše, a tak prameny & paprslky rozličného milosrdenství na vsě
strany od sebe v rozličných skutcích milostných vypustovaše“ '),
O jaký to překrásný obraz sv. Václava, jenž v těchto kra
tičkých řádkách Pulkava nakreslil. Představme si jen poněkud
živěji dle tohoto popisu našeho milého sv. Václava, kterak duše
jeho dary Ducha sv. tou měrou jest osvícená, kterak celá bytnost
jeho milostí Boží tak jest roznícena, že tato posvěcující milost
Boží a dary Ducha sv. z mysli a ze srdce jeho na venek jako
prameny a paprsky pronikajíce, v přerozličných činech a skutcích
zhožných, pokorných, milosrdných a milostivých se objevují! Ta
kovýto obraz utvořili sobě zbožní a vzdělaní předkové naši 0 sv.
Václavu na základě bedlivého a spolu zbožného rozjímání a uva
žování života jeho; což divu, že jej napotom vřele ctili, že jej
vůbec „naším milým sv. Václavem“ nazývali, a že na jeho mocnou
přímluvu u Boha velikou váhu kladouce, ve všech svých potřebách
soukromných a veřejných důvěrně jej za pomoc vzývali, aniž by
je důvěra ta byla zklamala.
Z rozličných zbožných, pokorných a milosrdných skutků,
v nichž sv. Václav velké zalíbení měl, vysvítá dále patrné, že si
při pokřesťanění národu našeho jako pravý apoštol Kristův po—
čínal. O Synu Božím dočítáme se ku př. v I'ismě sv., kterak ne
jen před nastoupením svého učitelského úřadu celých 40 dní a
noci při tuhém postě v poušti na modlitbách strávil, ale kterak
i napotom, když již vyučoval, po skončené unavující práci denní.
opustiv zástupy lidu a i své apoštoly, sám a sám na horu se
ubíral, kdež opět celou noc na modlitbách trval 2). Dle tohoto
příkladu & měřítka můžeme snadněji a nestranně uvážiti &posou
diti zprávu, kterouž nám legenda Gumpoldova o sv. Václavu po
dává. Gumpold vypravuje takto: „Celou řadu modliteb a Božských
výpovědí (z Písma sv. totiž) sepsaných měl v malé knížečce, již
') 'l'ato poznámka nenachází se v kronice Pulkavovč jazykem latinským
sepsané, jakož viděti jest “ Gel. Dobnera (Monum. histor. tom. lll.
pag. 92.) Tatáž poznámka nenachází se ani v životopise sv. Václava
císařem Karlem IV. sepsaném, který životopis Pulkava do kroniky své
Latinské i České přijal; ale nachází se doslovně tak, jak jsme ji svrchu
položili v ruk0pisu Rajhradském téže kroniky České Pulkavovy a sice
v předmluvě l7té, na listu 25tém.
) Lukáš (i, 32.

156

co nejbedlivěji a nejskrytěji při sobě schovanou míval. A když na
chvíli starosti světského zaměstnání odložil, přeříkával buď ve
dne aneb v noci jistými chvilkami knížečku tuto až do konce
dvanáctkráti vícekráte, čistým úmyslem Krista velebě, ačkoli někdy
nucen byl v tajnějším zátiší své komůrky aneb i samého lůžka
svého nočního, místo k modleni sobě hledati“ '). Hyzova legenda
vypravuje též 9), že po usmrcení sv. Ludmily na Tetíně „hrozili
svatému Václavu, žádajíce, aby zmoudřil a od pravé víry se od
vrátil; i střežili jej. On sám pak neustále skrytu pod šatem no
síval malou knížku, a kdekoli příhodného místa nalezal, pilně
z ní se modlíval a vzdýchaje přehořce želel zaslepenosti srdce
jejich.“ Dalimil činí též ve své rýmované kronice kratičkou zmínku
o této náklonnosti sv. Václava k modlení, dokládaje po básnicku,
že žaltář vždy pod paždím nosíval, a že i komorníky své v mo
dlení žaltáře sám vyučoval. Slova Dalimilova zní takto 3):
„Žaltář pod pažiú (paždím) vždy nosieše,
své komorníky žaltařin zučit (učil) bieše“ (byl).
Uvážíme-li dále zprávu tu, že sv. Václav nočního času s bl. Po
divínem tajně kostely navštěvoval, a se tam modlíval dle svrchu
dotčeného příkladu Ježíše Krista, shledáme opět, že sv. Václav
příkladem Syna Božího tyto své zbožné skutky řídil, jakož se na
pravého apoštola sluší a patří.
A nejen na modlitbách, ale i při jiných činech a skutcích
svých sledoval kníže Václav bedlivě příklad vtěleného Syna Bo
žího, který jej národu Českému za svého apoštola v nejdůleži
tější době, když se o celou budoucnost národa toho jednalo, vy
voliti ráčil.
Vtělený Syn Boží, král králů, hlásaje své sv. evangelium
ráčil se k národu Israelskému tak hluboko skloniti, že po tři léta
celou Palestinu obcházeje neustále jednotlivé osady a tvrze na
vštěvoval, obcuje nejraději s chudinou a s hříšníky, aby je slovem
a příkladem svým vyučoval, a jim cestu k spasení ukázal: kníže
Václav, jejž si Syn Boží za svého apoštola u národu Českého vy
volil, navštěvoval též za příkladem jeho po několik let při roz
ličných příležitostech hrady a dědiny země České, aby slovem a
příkladem svým lid Český ve víře, v službě Boží a v ctnostném
životě ku spasení vedoucím vyučoval. I kníže Václav obcoval
raid s chudinou a s hříšníky za touž příčinou, jako ondy Ježíš
Kristus.
.) Prameny D. I. str. 155.
*) Tamtéž str. 185.
3) Vydani Jos. Jirečka v Pramenech Dějin č. D. m. str. 55.
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Nohy vtěleného Syna Božího krvácely, když s křížem na
ramenou svých k Golgotě kráčel: Václav, kníže Český, apoštol
Kristův, měl tyto krvácející nohy Syna Božího před očima svýma,
když postního času bosonoh v sněhu chrámy navštěvoval.
Vtělený Syn Boží nezdráhal se z lásky k pokolení lidskému
veřejně za bílední před tisíci úsměšnými a zlomyslnými diváky
nésti na svých svatých ramenou přetěžký kříž na horu Kalvarii-z
Václav, kníže Český, apoštol téhož Syna Božího, nosíval dle zpráv
v legendách zaznamenaných aspoň kusy dříví času nočního na
ramenou svých z lásky k chudině České.
Vtělený Syn Boží nezdráhal se svým vlastním učeníkům,
a i samému zrádci Jidášovi sloužiti, ano jim nohy umývati: Václav,
kníže České, apoštol Kristův, sloužil aspoň chudým vdovám
a sirotkům za příkladem Božského mistra svého.
Vtělený Syn Boží ráčil svou vlastní krví pokolení lidské
z poroby hříchu a ďábla vykoupiti: Václav, kníže České, vykupoval
aspoň penězi svými nebohé České otroky z poroby a nevinné
dlužníky z vězení, staraje se pak o to, aby i duševní poroby
zbaveni byli.
Vtělený Syn Boží prahnul touhou po tom, aby k zadost
učinění spravedlnosti Božské a z lásky k pokolení lidskému ukři
žován byl na kříži: „Křtem (totiž křtem krve) mám býti pokřtěn,
pravil 1), a kterak jsem soužen (t j. jak toužebně sobě toho žádám),
dokud se nevykoná“: Václav, kníže České, apoštol Kristův, žádal
si toho toužebně tak dlouho, až konečně toho i dosáhl, že z lásky
ku svému mistru a Pánu mučenickou smrt podstoupil.
Jak veliké ceny tyto zbožné, pokomé a milosrdné skutky sv.
Václava před Bohem měly, v jak úzkém spojení s celou jeho
apoštolskou činností byly, a jak mocného vlivu na pokřesťanění
národu našeho měly, tomu porozuměl velmi dobře císař Karel IV.,
a o tom také ve své legendě o sv. Václavu zvláštní svědectví
vydal, kteréž takto zní v překladu Českém, v tak zvaném Passio
nale musejním od r. 1379. zapsaném “): „Tehdy milostivý utěšitel
Duch svatý tak toho dietěte srdce (t. j. sv. Václava) vnitřním
vdešením (vdechnutím) byl rozpálil, ež (že) jeho svatá učenie, jako
světlé jiskry od něho jdúc, sě stkviechu (se stkvěly), a jeho osví
cené promluvenie jako plovúcie stredí (t. j. jako prostřední tekutá
část medu bez voštin) sladcě od jeho svatých úst pocházieše,

_.
*) Lukáš 12, 50.

:) Josef Emler, Spisové císaře Karla IV. na oslavu pětistyleté památky
jeho, str. 112.
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pro něžto skrze jeho svatého slova snažné kázénie
všecka Česká země slavně jest osvícena, netoliko
slovem ale i rozličným příkladem;

neb sě tak o jeho

svatej milosti píše, ež (že) jest byl přečistého života, své tělesen
stvie (tělo) bez poškvrny choval & vždy žádaje, kak (jak) by pro
Jezu Krista svú krev prolil, pro nižto spravedlnost svaté viery ne
tajně ale zjevně kázaše, vždy se Bohu nábožně modlil, bedlivě

ve dne i v noci Boha následuje ve všech svatých
skutciech (skutcích), v almužnách, u milosrdí (milosrdenství) i u po
koře nad jiné své rovně znamenitě prospieval.“
Nuže tedy, dle výpovědi císaře Karla IV., Otce vlasti, sv.
Václav osvítil slavně zemi Českou t. j. pokřestanil ji, nejenom
svým horlivým vyučováním ve víře Kristově, ale také svým svatým,
příkladným životem a zejmena svými zbožnými, pokornými a milo
srdnými skutky křestanskými. Avšak dle úsudku a dokladů Fr.
Palackého, kteréž jsme již svrchu uvedli 1), bylo pokřesťanění právě
za časů sv. Václava životní otázkou celého národu Českoslovan
ského, což tolik znamená, jako národ náš byl by beze vší pochyb
nosti tenkráte úplně zahynul, kdyby sv. Václav svou horlivostí
apoštolskou t. j. nejen svým vyučováním ve víře Kristově, ale
i svými zbožnými, příkladnými skutky o to se byl nezasadil, aby
národ Český v pravý ještě čas na víru křesťanskou byl obrácen.
Z toho tedy jde jasně na jevo, jak mnoho sv. Václav i svým
svatým příkladným obcováním a zejmena svými zbožnými, pokor
nými a milosrdnými skutky k tomu přispěl, aby národ Českoslo
vanský nebyl podobně zahuben, jako soukmenní Slované Polabští
skutečně byli zahubeni.
Svatí a světice Boží byli vždy velicí a podivuhodní umělci:
nebot vynikati zde na zemi životem a obcováním dle nedostižitel
ného příkladu a nauky Krista Syna Božího jest skutečně veliké
a drahocenné umění, které si člověk jen pomocí prostředků nad
přirozených, jichž mu církev Kristova poskytuje, může osvojiti.
Svatí a světice Boží, osvojivše sobě toto drahocenné umění, dovedli
za živobytí svého způsobiti velikolepá, podivuhodná díla ku blahu
člověčenstva, kteráž my ostatní lidé vychvalovati a obdivovati
můžeme, ale cos podobného učiniti nedovedeme. Avšak titéž světci
a světice Boží uměli se také vždy, jakož z životopisů jejich patrno
jest, před všemohoucí a neskončenou volebností Božskou, od níž
všecko dobré a všeiiké dary nejlepší pocházejí, tou měrou pokořiti,
že my ostatní lidé i tuto pokoru jejich, a leckteré zbožné skutky
.) Viz v knihách šestých.
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jejich můžeme sice vychvalovati a obdivovati, ale nápodobovati
jich neumíme. „Podivuhodný jest Bůh v svatých svých,“ pravil
vnuknutím Ducha sv. žalmista Páně, slavný hrdina a král David 1),
který sám takovým podivuhodným světcem byl, jako jím jest náš
milý sv. Václav! Nechtějmež tedy posuzovati světce a světice Boží
dle měřítka obyčejných lidí aneb dle takových zásad, které na víru
Bohem zjevenou, z níž ti světci a světice Boží ku blahu národů
vyrostli, žádného ohledu neberou, aneb se jí zhola na odpor staví.
Kdykoli se řízením Božím v kterémkoli národu nějaký ob
divuhodný světec neb světice Boží objevil, jejichžto činnost na
mravy současníků a na veřejný život zvláštního vlivu nabyla,
v případě tom měla vždy Prozřetelnost Božská zvláštních úmyslů,
kteréž skrze tyto světce a světice docíliti a k časnému a věčnému
blahu téhož národu provésti směřovala. Tyto úmysly a záměry
Prozřetelnosti Božské jsou samy o sobě neZpytatelné; nebot cesty,
kterými Bůh v neskončené moudrosti své kráčí, nedají se rozumem
lidským předzvídati ani úplně vyzpytovati, k tomu všemu jest
náš lidský rozum příliš krátký. Nic méně může však člověk, nejsa
předsudky zaslepen, častokráte z dotčených úmyslů a záměrů
Božích mnohé stránky ku svému poučení a povzbuzení poznati,
a sice z výsledků, jež Bůh řízením svým uskutečniti ráčil. Ne
zřídka stává se, že jednotlivý člověk, vida v pozdějším věku svém,
jak veliké výsledky a úspěchy z příčin na první vzhled nepatrných,
a zdánlivě jen nahodilých v životě lidském povstávají, teprv tomu
znenáhla a s podivením rozuměti počíná, jakého asi úmyslu a zá
měru Bůh všemohoucí s ním měl, když jej před léty do těch neb
oněch poměrů uvedl, a když se mu řízením neb dopuštěním Božím
to neb ono před dávným časem bylo přihodilo. Úplného poznání
řízení Božího a záměrů Božích nabude člověk ovšem teprv na
onom světě, když Boha všemohoucího a moudrost jeho tváří v tvář
patřiti bude. Cos podobného, ale u větší míře sbíhá se, když
všeobecný dějepis pokolení lidského, aneb dějepis jednotlivých
národů s patřičnou pozorností čteme, a v něm bez novověkých
z čiré nevěry pošlých předsudků hádáme. Z výsledků totiž a
úspěchů velikých a neobyčejných, které se řízením Božím z čin—
nosti a působení některého světce Božího v dějinách jednotlivých

národů poznenáhlu vyvinuly, můžeme také dosti jasně poznati,
jakých úmyslů Božská Prozřetelnost měla, když tohoto světce těmi
neb jinými dary obdařiti ráčila. Z výsledků a úspěchů těchto dě
jinných poznáváme dosti zřetelně a jasné, proč právě takový
1) Žalm 67, se.
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světec vynikal tou neb onou ctností křesťanskou, a kterak právě
ctnosti, jimiž vynikal a pozornost na sebe obracel, k časnému a
věčnému blahu téhož národu byly nejvíce užitečné & prospěšné.
Z výsledků a úspěchů dějinných dají se také dosti jasně mnohé
příčiny vysvětliti, pro které Božská Prozřetelnost o to se posta
rala, aby úcta toho neb onoho světce hluboko do některého národu
pronikla, a s náboženským životem téhož národu takřka v jeden
celek srostla.
Nuže takového světce vzbudil Hospodin Bůh i v našem ná
rodu Českoslovanském, a světec ten jest náš milý sv. Václav,
který národ nejen před úplnou záhubou zachránil. ale rozličnými
ctnostmi svými, jimiž se stkvěl a vynikal, celému národu Českoslo
vanskému za vzor a za vůdce od Boha udělen byl, aby Čechoslo—
vané, sledujíce příklady a šlepěje jeho, vezdejšího pozemského blaha
nabytí a také věčného spasení snadněji a bezpečněji dosíci mohli.
Jak hluboko se pak úcta sv. Václava řízením Božím do ná
rodu Českoslovanského zakořenila, vysvítá již z toho, že národ
náš, vše co mu milé a drahé jest, až podnes nazývá Svatová
clavským.
O tomto vysoce důležitém významu jednotlivých ctností sv.
Václava pro národ Českoslovanský, jakož i o významu hluboké
úcty, již národ náš v srdci svém hned po jeho mučenické smrti
pojal, budeme v následujících knihách jednati.

Knihy desáté.
Důležitost příkladů ze života Kristova při rozšiřování víry ki-e
sťanské vůbec. — Význam a důležitost velikých světců při pokře
sfanění jednotlivých národů pohanských. — Původ mnohoženství
v prvotni době člověčenstva. — Neblahé následky mnohoženství
u pohanských národů vůbec. —Doklady o mnohoženství pohanských
kmenů Slovanských v Čechách usedlých. _ Mnohoženství starých
Čechů pohanských patřilo do počtu nejhlavnějšich překážek při
uvádění křesťanské víry v Cechách. — Doklady z rukopisu Králo
dvorského. — Výtečné ctnosti křesťanské sv. Ludmily působily na
odstranění jedné části dotčených překážek při uvádění víry kře
sťanské v Čechách. - Panický život sv. Václava a vliv jeho na
odstranění jiných překážek z mnohoženství pocházejících, jenž
pokřesťaněni starých Čechů na odpor byly.
Proslulí bohoslovci a iilosofové křesťanští ukazují na to
s zvláštním důrazem, kterak Kristus Pán a Spasitel náš neuspo—
kojil se pouhým hlásáním nejlepších pravidel a zákonů ctnostného
života, ale že mimo to svým vlastním příkladem pokolení lidské
k ctnostnému živobytí povzbuzovati, a nám své vlastní činy a skutky
za nejdokonalejší a nejvelebnější vzor všeliké ctnosti postaviti ráčil.
Kdyby Kristus Pán pravidla a zákony života ctnostného byl jenom
hlásal a nařizoval, byl by mu zajisté nejeden člověk namítal, že
se dá ctnostný život snadno chváliti a jiným nařizovati, ale že to
velmi těžká věc jest, ctnostný život skutečně vésti. Mnohý člověk
byl by zajisté svůj nekalý život tím omlouval, že Kristus Pán
pokolení lidskému těžká břemena uložil, ale sám že se jich ani
dotknouti nechtěl: tak jako leckdys dítky svou nechut k modlení
tím omlouvají, poněvadž jen málo kdy aneb snad nikdy neviděly,
že by se jejich vlastní rodiče modlili, kteří je jinak k modlitbě
napomínají aneb i dohánějí. Takové a podobné jiné námitky byly
by beze vší pochybnosti mnohého člověka od víry křesťanské
Památky Staroholeelavoké.
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odstrašily, a také mnoho jiných lidí, jenž víru tu přijali, k tomu
zavedly, aby ji opět zavrhli. Spasitel náš, znaje úplně slabost
povahy lidské a věda dobře, že živý příklad ctnostného života
mnohem většího dojmu na rozum a srdce lidské způsobí než sebe
výtečnější vychvalování a odporučování kterékoli ctnosti, ráčil nám
tedy sebe sama za živý příklad veškeré ctnosti a největší dokona
losti dáti, abychom naň bedlivě patříce a jej často na své mysli
uvažujíce, život svůj vlastní snadněji říditi a spravovati mohli dle
Božských předpisů jeho.
Ale po slavném svém z mrtvých vstání ráčil Syn Boží na nebe
vstoupiti, kdež sedě na pravici Boha Otce Všemohoucíhožije a kra
luje, odkud se způsobem pro oko lidské viditelným dříve na zem
nenavrátí, až když v poslední den soudní v průvodu nesčetného
množství sv. andělův a vyvolencův a se slávou a velebností Božskou
opět přijde souditi živé i mrtvé. Mimo sv. apoštoly a ostatní touž
dobou, když vtělený Syn Boží po tři leta veřejně vyučoval, v Pa
lestině žijící obyvatele nebylo tedy ani ostatním tehda žijícím ani
všem napotomním národům té milosti popřáno, aby jej na své
vlastní oči viděti, a z jeho nejsvětějšího a nejdokonalejšího živo
bytí sobě příklad vzíti mohli, kterak svůj život říditi a spravovati
mají, aby se mu podobnými stali. A předce byl po všechny časy
takový živý příklad ctností Kristových jmenovitě pro všechny
národy pohanské, kteří víru Kristovu přijmouti měli, nutnou
potřebou. Všickni národové pohanští byli a jsou až podnes roz
ličným nemravným neřestem tou měrou oddáni, že se jim život.
lidský bez některých takových nemravností zhola nemožným aneb
nesnesitelným býti zdál a zdá. Takové zakořenělé jednotlivé
nemravnosti bývají toho nejhlavnější příčinou, proč se někteří
národové dlouhý čas zdráhali přijmouti a vyznávati víru křesťan—
skou, ačkoli o její výtečnosti dostatečně byli již poučeni, aji také
za pravou a za nejlepší uznávali. K vyvrácení těchto předsudků
u národů pohanských napomáhá, jakož zkušenost o tom svědčí,
mimo milost Boží, nejvydatněji ten prostředek, že Hospodin milo
srdný nějakého světce ve středu jejich vzbudí, který svým svatým
životem a svými ctnostmi křesťanskými jasným a nepopíratelným
jest důkazem, jak mohutně účinkuje pravá víra křesťanská v člo
věku, jenž dobré vůle jest a se snaží život svůj dle víry té spra
vovati. Uvidí-li národové pohanští na své vlastní oči před sebou
člověka, který žádným jiným hříchům a nectnostem, a také ani
těm nemravným neřestem oddán není, bez kterých se jim život
lidský zdá býti nesnesitelným, tu teprv s pomocí Boží počnou
nahlížeti, že víra Kristova od člověka ničeho nežádá, ničeho nena—
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řizuje, čeho by člověk s pomocí Boží nemohl vykonati. Živý příklad
dokonalého, svatého křesťana, jejž pohané na své vlastní oči vidí,
bedlivě pozorují a zkoumají, slouží jim konečně za rozhodující
pohnutku, aby vím Kristovu přijali a dle ní svůj život řídili a spra
vovali. Takovými velikými svatými stali se především svatí apošto
lové, které sobě Syn Boží vyvoliv, do světa rozeslal, aby národům
jeho svatou víru kázali, a jim také obcováním svým za živý
příklad sloužili, kterak život svůj dle víry té spravovati mají.
V stoletích napotomních sloužívali opět národům pohanským při
pokřesťanění sami jejich apoštolové za takový příklad ctnostného
živobytí křesťanského; mimo to vzbuzoval však Hospodin ještě
jiných světců a světic Božích ze samého středu národa pohan
ského, aby v nich soukmenovci jejich pravý vzor dokonalosti kře
sťanské na své vlastní oči patřiti a se o tom přesvědčiti mohli,
že víra Kristova každou jednotlivou letoru rozličných národností
zdokonaluje, a každému národu ku blahu slouží. A tímto způsobem
počínala si Prozřetelnost Božská i při pokřesťanění našeho národu
Českého. Mimo naše sv. apoštoly Slovanské Cyrilla a Methuda.,
jenž z říše Byzantinské na Moravu přišli a víru Kristovu u našich
pohanských předků rozsévali, vzbudil Hospodin milosrdný za nedlouho
po smrti těchto dvou sv. apoštolů v samém národu našem a ze
samého tenkráte panujícího rodu knížecího nejprvé velikou světici,
ovdovělou totiž kněžnu Ludmilu, a pak ještě velikého světce,
knížete totiž panujícího Václava za takové vzory křesťanské doko
nalosti pro naše předky, aby světcové ti hlavně příkladným živo
bytím svým, a také svou činností národu našemu cestu ku pokře
sťanění klestili. Prozřetelnost Božská používá také rozličných
přirozených vlastností a náklonností jednotlivých národů za základ
ctností křesťanských, jimiž národ některý během času nad jiné
národy bude moci vynikati podobně tak, jako národové rozličnými
schopnostmi přirozenými jeden nad druhým vyniká. Za touto pří—
činou sbíhá se opět často, že prvotní světcové z národů pohan
ských pocházející tou neb onou ctností křesťanskou zvláště vyni
kají, a ctností tou slouží prvotní světcové národu svému opět za
zvláštní vzor a za příklad, kterak národ ten svou přirozenou
schopnost a náklonnost k téže ctnosti křesťanské vzdělávati, ji
v pravou ctnost křesťanskou s pomocí milosti Boží proměniti,
a pak v téže ctnosti tak zdokonaliti se může, že jí nad jiné
národy vyniká. Jednotlivé ctnosti těchto prvotních světců Božích
mívají tedy do sebe zvláštního významu dějepisného a sice vzhle
dem na dobu, ve které světci ti žili, a sloužívají také zároveň
budoucí osvětě křesťanské, která se u jednotlivých národů vyvi—
&
11'
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nouti má, za jakýsi základ, na kterémž národ pokřestaněný budovu
osvěty křesťanské ve středu svém s pomocí Boží dále staví.
S tohoto hlediště budeme tedy nyní v této a v jiných ještě
následujících knihách rozličné vynikající ctnosti našeho milého sv.
Václava uvažovati, majíce při tom stále zřetel na poměry spole
čenské a náboženské, jakož i na zvyky a obyčeje, které za času
sv. Václava v Čechách panovaly. S pomocí Boží poznáme tímto
způsobem důkladněji jednotlivé ctnosti téhož sv. dědice našeho,
a tak se nám zároveň i prvotní vývoj a význam úcty Svato—
Václavské lépe objasní.
Mnohoženství zakořenilo se. jakož známo jest, již za prvních
dob člověčenstva u všech národů pohanských, ano i národ ten.
jejž sobě Bůh vyvolil, aby na něm milosrdenství své v míře ne
obyčejné dokázal, národ totiž lsraelský, nebyl prost této neřesti,
ačkoli se u něho stav manželský mnohem lépe než u národů po
hanských zachoval dle původního zřízení, kteréž mu sám Bůh
v ráji dáti ráčil. V samém ráji již zavedl HOSpodin Bůh stav
manželský, ale jen mezi jedním mužem a jednou ženou, Adamem.
totiž a Evou, a aby jednotu manželskou mezi jedním mužem a
jednou ženou výrazně naznačil, neučinil tělo Evino tak jako Ada
movo z hlíny země '), ale pustiv sen na Adama, a když usnul,
vyňal jedno z jeho žeber, & vyplnil tělem místo jeho, i vzdělal
HOSpodin Bůh ze žebra, kteréž vyňal z Adama, ženu, a přivedl
ji k Adamovi. Adam uzřev družku svou, hlásal hned vnuknutím
Božím nadšenými a důraznými slovy jednotu a nerozvížitelnost
stavu manželského, 'rka: „Tato jest kost nyní z kostí mých, a tělo
z těla mého: tato sloutž bude nmžice, nebo z muže vzata jest;
protož Opustí člověk otce svého i matku, a přidrží se manželky
své, a budou dva v jednom těle“ 2). A že tato manželská jednota
mezi jedním nmžem a jednou ženou jakož i nerozvížitelnost stavu
manželského od Boha samého původně byla ustanovena, to po
tvrdil Ježíš Kristus sám novým svědectvím, kteréhož se v Novém
Zákoně dočítáme. Na otázku pokoušejících ho Fariseův „sluší-li
člověku propustiti manželku svou z kterékoli příčiny“, odpověděl
Syn Boží takto: „Což jste nečtli. že ten, jenž učinil člověka
s počátku, muže a ženu (t. j. toliko jednoho muže a jednu ženu) učinil
je ? a řekl: Protož opustí člověk otce i matku, a přidrží se man
želky své, 1 budou dva v jednom těle. A tak již nejsou dva, ale
jedno tělo. A protož, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj! Řekli jemu :
l) [. Mojžíšova 2, 7.
') Tamtéž 2. 21—24.
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Proč tedy rozkázal Mojžíš dáti lístek zapuzení, a propustiti?

Dí

jim: Pro tvrdost vašeho srdce dopustil vám Mojžíšpro
pouštěti manželkyvaše: ale s počátku nebylo tak“ ').
Od tohoto původního ustanovení Božího, aby muž toliko jednu
ženu měl, odstoupili nejprvé potomci Kainovi. První z nich, jenž dvě
ženy sobě pojal, pocházel v pátém pokolení od Kaina, a sloul
Lámech jakož Písmo sv. vypravuje “). A pozoruhodná věc jest, že
tentýž Lámech, jenž jednotu stavu manželského hříšně přerušil,
stal se také vrahem jako praotec jeho Kain, což Opět v Písmě sv.
těmito slovy zvláštně jest vytknuto“): „Kterýž (Lámech) pojal dvě
ženy, jméno jedné Ada, a jmeno druhé Sella . . . I řekl
Lámech ženám svým Adě & Selle: Slyšte hlas můj, ženy Láme—
chovy, poslouchejte řeči mé: že jsem zabil muže k ráně své, &
mládenečka k zsinalosti své (t. j. při zabití jeho dostal jsem
sám rány zsinalé). Sedmnásobná pomsta dána bude pro Kaina:
pro Lámecha pak sedmdesáte sedmkráte“ (t. j. bezpočtukráte větší).
„Byltě to vrah, praví sv. Jeroným 4), jenž první tělo své rozdvojil
mezi dvě ženy; vražda a dvojženství strestáno bylo všeobecnou
potopou světa“. Tímto způsobem dostalo se tedy mnohoženství
již před potapou světa do pokolení lidského, a po potopě světa
objevilo se opět nejen u národů pohanských ale i u národu židovského.
V každém národu, v němž se mnohoženství zmohlo, prýštilo se pak
.z něho neustále mnoho velice škodlivých a zlých výsledků, které nejen
svornosti a lásce manželské, dobrému vychovávání dítek, ale i celému
životu pospolitému nesčetných takořka škod a útrap působily. Fran
couzský dějepisec Fleury naznačil tyto zlé výsledky a útrapy mnoho
ženství následující úvahou: Mnohoženstvím nestal se stav man
želský snesitelnějším, ale břímě stavu téhož stalo se jím ještě
těžším. Jeden a tentýž muž nemohl své srdce stejnou měrou více
ženám tak rozděliti, aby každá s ním byla spokojena. Aby tedy
mezi těmito nespokojenými ženami jakýs takýs pořádek udržel,
nucen byl neobmezeně nad nimi panovati. Za této neobmezeně
vlády staly se rovnost, přátelství a domácí spokojenost mezi mužem
a ženou nemožnými. Ještě těžší úlohou pro muže bylo udržeti
více žen soupeřnic v svornosti mezi sebou, poněvadž v žárlivosti
své neustále nové rozbroje, nové pikle, nové domácí šarvátky
proti sobě vymýšlely. Každé dítě těchto jednotlivých žen mělo
nad “sebou tolik macech, kolik žen jeho otec měl. Známo jest ze
') Matouš 19, 3—8.
2) I. Mojžíšova 4, 17—19.
') Tamtéž 4, 19 a 23—24.

. ') Advers. Jovinianum lib. ll.
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zkušenosti, kterak si mnohdy jedna jediná macecha nekřesťanská,
nemajíc žádných jiných sokyň vedle sebe, v rodině počínati do
vede; z toho tedy dá se uzavříti, jaký život v rodinách panoval,
když více nekřesťanských macech a rozličných dítek vedle sebe žilo.
Každé jednotlivé dítě vyhledávalo jen svůj vlastní a své matky užitek
a prospěch na úkor všech ostatních dětí a žen otce svého, pohlížejíc na
tyto, jako by cizinci a nepřátelé jeho byly. Následkem tuhé &přísné
vlády, již manžel více žen mající v rodině své nucen byl zaříditi,
aby v rodině jakýs takýs pokoj a pořádek udržel, vyvinulo se pak
v brzké době tuhé otroeké postavení, v němž se nejen ženy, ale
vůbec. celé ženské pohlaví u téměř všech pohanských národů před
narozením Krista Pána nacházelo, a v kterém se až po dnes
11pohanskych národů, jež víra Kristova dosud neosvítila, nachá
zejí. I u samého Bohem vyvoleného národu Israelského, u něhož
se stav manželský lépe zachoval než u všech ostatních národů po
hanských, neměla žena takových práv a výhod, jakých v církvi
katolické každá manželka požívá. Prorok Mojžíš udělil mužům
Israelským „pro tvrdošíjnost srdce jejich“ dovolení, že ženu svou,
když se jim znelíbila, propustili a jinou sobě vzíti mohli; avšak
žena nepožívala této výsady a nesměla muže svého od sebe za
pudjti. U jiných národů pohanských stala se ženská následkem
zavedeného mnohoženství pouhým podnožem pohlaví mužského,
ano u některých národů Semitického původu upadla ženská v tak
veliké opovržení, že ani za člověka, nýbrž jen za pouhé zvíře
jmína, a také „ženským zvířetem“ vůbec nazývána byla, kdežto
se jedině mužskému „člověk“ říkalo. Z tohoto bídného otrockého
postavení, v něž ženské pohlaví u pohanských národů upadlo, vy
svobodila je jedině víra křesťanská a sice tím, že Syn Boží sňatek
manželský mezi jedním mužem a jednou ženou uzavřený na dů
stojnost svátosti Nového Zákona povýšiti, a jej opět za nerozvíži—
telný, jako v ráji ustanoven byl, prohlásiti ráčil. Že pak národové
pohanští, ženskou za pouhé zvířepokládající, ze svého ošemetného
bludu konečně vybředli, a důstojnost člověčí u ženského pohlaví
uznávati počali, to také způsobila církev katolická, vyučujíc dle
sv. evangelium národy, že Ježíš Kristus, jsa od věčnosti Synem
Božím a rovným s Bohem Otcem a Duchem svatým v lůnu Panny
neposkvrněné se vtěliti, člověkem se z ní státi, a se z ní, jenž
před porodem, při a po porodu pannou zůstala, jako člověk zro
diti ráčil. Církev katolická hlásajíc národům pohanským, že Maria
Panna jest pravou matkou vtěleného Syna Božího, hlásala tím
zároveň dotčeným národům, že i ženské pohlaví důstojnosti člověčí
& všech práv přirozených z této důstojnosti vyplývajících požívá,
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tak jako mužské pohlaví; poněvadž by jinak vtělený Syn Boží,
naroaiv se 2 Marie Panny, pravým člověkem nebyl.
Podobným způsobem jako u ostatních jiných národů, zakoře
nilo se mnohoženství a z něho vyplývající bídné postavení pohlaví
ženského také u našich předků pohanských. Máme o tom rozlič
ných zpráv. Nejstarší letopisec Český, Kosma, p0pisuje v prvních
knihách letopisů svých obdivuhodnou jednoduchost pospolitého
živobytí předkův našich pohanských, když se pod vedením praotce
Čecha v této vlasti naší usadili; napotom však výslovně dokládá,
že mnohoženství mezi nimi obecně panovalo 1). Známa jest mimo
to starobylá báječná pověst o tak zvaném dívčím boji, jenž prý
po smrti kněžny Libuše za panování knížete Přemysla oráče
v Čechách mezi ženským a mužským pohlavím vznikl. Po smrti
Libušíně Spikly prý se ženy a dívky na hradě Děvíně, ležícím na
levém břehu Vltavy, nedaleko Vyšehradu, proti mužům, vypověděly
jim zjevnou válku pod vedením Vlasty. aby podmanivše je sobě,
mohly pak samy své muže dle libosti voliti, jim poroučeti, a je
také bíti. Tento boj, v němž ženy a dívky muže nejednou pře
lstily, trval prý více let, a ženské prý v něm krev mužskou tak
krutě a zuřivě prolévaly, že dle návodu Vlasty a sestry její Šárky
ani dcera otce svého, ani sestra bratra, ani žena muže svého
nešetřily. Konečně však mužové nad nimi předce zvítězili, hradu
jejich Děvína dobyli, všechny odbojné ženy a dívky i s Vlastou
a Šárkou pobili a mrtvoly jejich z hradu vyházeli. V celé pověsti
této jest ovšem mnoho báječného, což od pravé události rozeznati
se nedá; avšak dle úsudku novějších spisovatelů nedá se zapříti,
že i v této báječné pověsti jakási událost jest zahalena, která se
skutečně přihodila, ale o které jiných zjištěných zpráv nemáme
Jádro celé té pověsti v tom asi záleží, že pohlaví ženské těžké
jho od mužů naň vložené se sebe svrhnouti, a většího práva
naproti pohlaví mužskému sobě zjednati chtělo. Dle pověsti
báječné nedostalo se však odboji a zpouře té úspěchu pro ženské
pohlaví žádoucího, ano podobá se tomu, že se ženám a dívkám
napotom ještě hůře vedlo než dříve, jako se to po utlačeném
odboji neb zpouře podlehlé straně obyčejně stává.
Zachovala se však mimo pověst tuto ještě jiná písemní Zpráva
z pohanské starověkosti České, která zřejmě o tom svědectví
vydává, že mnohoženství u našich předků podobně jako u jiných
národů pohanských hluboko bylo zakořeněno. Zpráva ta nachází
se v Rukopisu Králodvorském, a sice v národním zpěvu čili básni,
]) Prameny, Díl ". str. 6.
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jejíž nápis „Záboj a Slavoj“ sluje. Popíšeme tuto nejprvé obsah
zpěvu tohoto, poněvadž z něho patrně vysvítá, s jak velikými pře
kážkami potkávala se vůbec víra křesťanská u našich předků
pohanských, jmenovité pak v takovém případě, když se při uvá
dění jí násilně jednalo. Čím lépe názory a poměry pohanských
předkův našich poznáme, a čím bedlivěji je uvážíme, tím snadněji
a správněji budeme moci posouditi činnost a ctnosti našeho
milého sv. Václava, a tím jasněji poznáme také význam těchto
jeho vynikajících ctností.
Dle úsudku Oprávnéuých znalců sepsán byl Rukopis Králo—
dvorský ku konci třináctého století, avšak jednotlivé básně v něm
obsažené sahají původem svým do rozličných dřívějších věkův,
ano některé z nich byly již za té doby složeny, když předkové
naši ještě pohany byli. Do třídy těchto, za doby pohanské slože
ných básní, patří také svrchu řečený zpěv pod názvem „Záboj
a Slavoj“ vůbec známý, ačkoli v rukopisu samém se nachází pod
nápisem „O velkém pobití.“ V zpěvu tom oslavuje se vítězství
Staročeských reků Záboje a Slavoje nad Luděkem, vůdcem vojsk
králových. O události té nemáme nikde ani v domácích ani v cizích
pramenech zprávy dějepisné, ale jisto jest, jakož praví Herm.
Jireček '). že děj opěvaný náleží ještě době pohanské, ano se
v něm připomíná přímý odpor proti křestanstvu, odpor totiž lidu
Slovanského, předkův našich proti uvádění víry křesťanské z Němec
do Čech. Obraz, který nám básník národní ve zpěvu představuje,
jest tento: Země Česká osazena byla od cizinců t. j. od vojsk
Německých, jenž ostrým způsobem vykořeňovali domácí pohanstvo.
Jmenovitě zabraňovalo vojsko cizí lidu domácímu nepořádné man
želství, zavádělo totiž na místo pohanské nevázanosti v manžel
stvě zákon křesťanský, dle něhož muž jen jednu ženu míti smí,
kdežto u předků našich pohanských panovalo mnohoženství. Cizí
vojsko kácelo též modly pohanské, jež předkové naši v hájích ctí
vali, plašilo z lesů ptactvo, krahuje, sovy, výry, havrany, vlaštovky
atd., jež za posvátné mívali. Totéž vojsko cizí zabraňovalo před—
kům našim pohanským bíti se \: čelo před modlami, t. j. modliti
se k nim, a jídla jim za somnraku donášeti, což dle obyčeje pohan
ského činíval starosta čili vládyka jednohokaždého rodu, jenž také
otcem sloul. Tímto způsobem chtělo tedy tenkráte vojsko cizí lid
pohanský v Čechách k víře křesťanské nakloniti; ale způsob ten
nechtěl se nikterak dařiti, nebot lid Slovanský viděl v jednání
cizinců netoliko utlačování svých náhledů a pověr pohanských,
') Spisy zábavné & rozpravne. Sv. 11. str. 415.
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nýbrž i porobu svou politickou. V době té. když vojsko cizí do
země vtrhlo a ji osadilo, byla země Česká, jakož z jedné výpovědi
zpěvu vysvítá, osiřelá, nemajíc hlavního knížete, jehož povinností
bylo, brániti vlast proti útokům nepřátelským. Možná, že nástupce
zemřelého knížete hlavního nebyl ještě vyvolen. aneb že byl nezle
tilý, a tudyž vládu nastoupiti nemohl. Na místě knížete zemského
povstal tedy slavný hrdina a spolu pěvec čili básník národní,
jménem Záboj, touže po tom usilovně, aby z lásky k vlasti a
k starým hluboko zarytým zvykům a pověrám pohanským cizí vojsko
ze země vypudil, a lid Slovanský poroby politické zbavil. I domluvil
se nejprvé s jiným hrdinou, bratrem svým Slavojem, obcházel pak
celou vlast, vyzývaje jednotlivé lechy a vojvody, aby se kdesi
v nitru hlubokého černého lesa ku poradě sešli, kterak by spo
lečně na cizí vojsko udeřiti, a je ze země vypuditi mohli. Vůdcové
se sešli, a jak se tajně v černém lese uradili, tak i za nedlouho
na to učinili. Pod Správou a vedením Záboje a Slavoje udeřili
útočně na vojsko cizí, kteréž se v básni „královy voje“ t. j. krá
lovo vojsko nazývá a jehož vůdce hlavní Luděk sluje. Jedna část
vojska Slovanského vedena jsouc Zábojem udeřila na vojsko Ludě—
kovo v čelo čili z předu, druhá pak část pod vůdcem Slavojem
vyrazila na ně v boku. Nastal pak souboj válečný mezi vůdci
obojího vojska, Zábojem a Luděkem, který se skončil smrtí Ludě
kovou. Na to udeří lid Slovanský, maje Záboje v čele, na voje
nepřátelské; boj se skončí prchnutím nepřítele, jehož vítězi na.
koních stíhali a bili, až nezůstal než maličký hlouček nepřátel,
a ti žalostně za slitování prosili. Dle úvah o Rukopisu Králodvor
ském a Zelenohorském od Jos. a Herm. Jirečka sepsaných ') osla
vuje se v celém tomto zpěvu skutečná událost, o které jsme již
na jiném místě spisu tohoto zmínku učinili vykládajíce, kterak
císař Karel Veliký r. 806 po druhé vojska svá do Čech vypravil *).
O této druhé výpravě neví se nic bližšího z jiných pramenů děje
pisných. Let0piscové Frankští praví toliko, že vojsko Karlovo jen
malou škodu utrpělo. Podobá se tedy tomu, že Záboj sice zvítězil,
že však Čechové jakožto malý národ sobě s velice mocným Karlem
Velikým pokoj zjednali uzavřením jakési smlouvy, ve kteréž mu
roční poplatek odváděti slíbili.
Dějištěm celé dotčené války byly střední kraje země České
na severozápadní straně od Prahy, nynější totiž Rakovnicko. To
') Die Echtheit der Kóniginhofer Handschrift. Kritisch nachgewiesen vom
Jos. nnd Herm. Jireček. -—Dále viz Herm. Jireěka: Spisy zábavné ..
rozpravné. Svaz. II.
'
2) Str. 63.
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vysvítá dle Jos. a Herm. Jirečka z připomínání velikých lesů,
kteréž domácímu lidu poskytovaly místo bezpečné k úmluvám i ke
shromáždění; z lesů udeřili na voje královy, rozložené v rovině,
a hnali jich prchajících přes řeku, kteroužto rozuměti se má
řeka Ohře.
Třeba tuto ještě upozorniti na jeden všeobecný úkaz, který
se nejen u všech národů vzdělaných, ale i 11méně vzdělaných
shledává. Každý totiž národ chová památku svých dějin ve způ
sobě zpěvu, který se pak ústným podáním mezi lidem udržuje, až
konečně i písmem, někdy po dlouhém teprv čase, zaznamenán
bývá. Zpěvy takové dějepisné, jakož Pav. Šafařík praví, „nemohou
býti mladší než události, o nichž zpívají. Neboť bez zpěvu, hned
po činu neprostředně následujícího, pomine již v prvním koleně
vědomost o něm navždy z živého vědomí národu. Pohledneme—li
do dějin epického národního básnictví kmene našeho, pokud
vyjasněny jsou, poněkud hlouběji, nalezneme zajisté, že všude zpěv
oslavující na skutek se událý ihned následuje ').“ Z toho tedy
vysvítá, že i zpěvy dějepisné Rukopisu Králodvorského a Zeleno
horského jsou samostatný pramen starého dějepisu Českého vedle
Kosmy, vedle Dalimila, vedle letOpisů Německých; rozbor kriticky“
k nim ovšem přistoupiti musíg). P0pisuje—1i pak pěvec národní
v svém zpěvu dějepisném zvyky, obyčeje a mravy domácí. jež
všickni jeho současníci dobře ze své zkušenosti znáti mohli, v pří
padě tom jest zpráva jeho zajisté hodnověrná, poněvadž by se
v lidu zpěv takový neujal, který zvyky a mravy domácí falešně
udává a kreslí.
Nuže Staročeský pěvec a hrdina Záboj kreslí ve zpěvu svém
rozličné zvyky, obyčeje a mravy pohanských předků našich, které
nám leckterous událost ze života sv. Václava objasní, a i význam
některých jeho ctností značně vysvětlí.
Uvedeme zde ještě vlastní slova Zábojova, kterýmiž v černém
lese před soudruhy svými nad rušením a násilným hubením zvyků
a pověr pohanských v Čechách žaluje a hořekuje. Záboj pěje takto :
„Mužie bratrských srdec i jiskrných zrakóvl 3)
vám pěju najniží z dola.4)
Piesň ide ") z srdce mého,
z srdce najnížeje pohrúžena v hoři. “)
*) Die altesten Denkmáler der. bóhm. Sprache von Šafařík und Palacký.
5. 27.
2) Herm. Jireček. Spisy atd. Svaz. Il. str. 96,
') Mužové bratrských srdcí & ohnivých zraků; ') Vám pěji nejníže z vás
stoje; 5) Píseň jde; “) z srdce nejhlouběji v hoi'i pobi'íženého. — Slova
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Otčík 1) zaide k otcem, 2)
ostavii') v dědině4) dietky svoje 1') i svoje lubice,“)

i neřeče nikomuz7)
Bato 3) ty mluvi k nim oteckými 9) slovy.

I přiide cuzí "') úsilno v dědinu, ")
i cuzími slovy zapovída; '“)
1 kak 13) se zdie 1") v (zuzej vlasti ot jutra po večer, "')
tako bě sě zdieti 13) dietkám i ženám,

i jednu družu") nám iměti 13)
po púti19) vsiej 90) z Vesnya') po Moranu. a'-')

Slovy těmito vzletem básnickým pronešenými chtěl Záboj
shromážděné lechy, vládyky a starosty k tomu pohnouti, aby se
hbitě zbraně chopili, a cizí vojsko křesťanské ze země vypudili.
Věda dobře, že mysl a srdce lidské snadno a rychle člověka
k činu pohne, když se mu ztráta některých věcí vroucně milovaných
ta jsou jakýsi vchod písně, kterouž Záboj city mužů k velkému podniku
roznititi usiluje.
1) Otčik znamená. tuto hlavního knížete v celé České zemi, jejž
otcem nazývali. ') zajde k otcům t. j. umřel; 3) ostavi t. j. zůstaviv.
zanechá; ') zde znamena slovo „dědina“ celou zemi; 5) dietky
svoje t.j. dítky svě, zde však tím vyrozumívá. své poddané; 5) lubice
t. j. své manželky; 7) neřeče nikomu t. i. neřekne nikomu; ') bato
t. j. bratře; 9) oteckými slovy t. j. otcovskými slovy, po otcovsku. —
Tu upomíná. pěvec posluchače své na to, co jim všem známo bylo: Pa—
nujíci kníže zemřel, neustanoviv na místo svě žádného zastupce než
nový kníže na. trůn zasedne. Země byla tedy osiřela. Z těchto slov
Zábojových patrno jest, že všickni knížete za otce svého měli, že sebe
za jeho dítky pokládali; ") t. j. přijde cizinec, vojsko totiž cizí; ") dě-.
dina znamena zde celou vlast; 12) cizími t. j. Slovanům nesrozumitel—.
nými slovy poroučí; načež hmd Záboj vypravuje, co všecko cizinci do

země vtrhnuvše předkům našim pohanským poroučeli; '“) kak t. j. jak;
") sě zdie t. j. se zděje čili se děje; ") od jitra. až po večer t. j. od
rána až do večera čili po cel; čas; “) t. j. tak aby se dělo dítkam
i ženám v Čechách. Smysl ješ: Cizinec poroučí, aby se dítkam i ženám
v Čechách tak dělo t. j. aby takové mravy a obyčeje měly, jako je
dítky a ženy v cizí zemi po celý čas mají. A nyní hned vysvětluje
Záboj dále, jaké mravy a obyčeje cizinci v Čechách změniti chtěli.
") družu t. j. družku čili manželku; ") nam iměti t. j. nam míti, po—
roučí cizinec; ") po púti t. j. po cestě; ") veškeré čili celé; “) z VeSny;
Vesna byla pohanská. bohyně jara, a poněvadž jaro se podobá.mladosti,
znamena zde z Vesny tolik, co „z mladosti;“ “) po Moranu; Morana
byla bohyně zimy čili smrti; po Moranu znamena tedy tolik, co „až do
Smrti.“ Smysl jest tedy: Cizinci poroučeli, aby mužové jen jednu mam
želku měli po celé cestě (života) od mladosti své až do smrti.
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živě představí, uvádí pěvec a hrdina Záboj posluchačům svým
zejména dvojí věc na paměť, jejiž ztráty neomylně želiti budou,
nevyženou-li rychle cizí vojsko křesťanské ze země. A z těchto
dvou, předkům našim pohanským nejmilejšich věcí, kterých ztrátu
neomylně a těžce želeti budou, staví Záboj na první místo zru
šenídosavadnich pohanských poměrů rodinných, muže totiž k dítkám
zvláště pak k ženám svým, a na druhé místo klade pak zrušení
model a modloslužby pohanské. Cizí vojsko poroučí, praví Záboj,
aby se naším dítkám a ženám tak dělo, jako se s nimi v cizině
děje; a nejdůtklivější změna, již cizí vojsko v těchto rodinných
poměrech zavésti usiluje, a kterouž Záboj s důrazem zvláštně
připomíná, záleží v tom. že muž po celý čas živobytí svého má
jen jednu družku, jen jednu ženu míti. Mnohoženstvi zarylo se
tedy u našich pohanských předků tak hluboko do života rodinného,
že se rušení jeho pěvce Záboje a ostatních lechů, vládyk a starost
podobnou měrou velmi nemile dotýkala, jako rušení model a zvyků
modloslužebných. tak že raději do krvavého boje táhli a vlastní
svůj život nasadili, než aby se mnohoženství a své modloslužby
vzdali.
Poukázali jsme na to již dříve, že z mnohoženství vůbec
u žádného národu žádné blaho pro život rodinný nevykvětlo,
a také vykvésti nemohlo; není tedy o tom pochybnosti, že i u předků
našich pohanských mnohoženství podobných svízelů, útrap, nepo
kojů a žárlivosti způsobilo jako u všech ostatních pohanských ná
rodů, a že jim i ženské pohlaví v Čechách do podobné opovrže
nosti upadlo, jako jinde. Co jest tedy toho příčinou, že se před
kové naši pohanští přes to přese všecko tak úsilovně mnoho
ženství ujímali, že i život svůj za ně v boji nasadili? Odpověď
na tuto otázku poskytuje nám staré, známé přísloví České, jenž
dí: Zvyk jest druhá přirozenost. Smysl tohoto přísloví jest: Na
vykne-li si člověk nějaké věci k. př. pití silných nápojů a zůsta
ne-li při tom zvyku svém po delší čas, napotom tomu jen s ve
likým přemaháním a sebe zapíráním odvykne, poněvadž se smy
slnost jeho k dotčeným nápojům podobným způsobem nese čili po
nich touží jako zdravé oko lidské přirozeností svou po světlu
touží. Třeba tuto ještě podotknouti, že člověk vůbec těžce od
vyká zlým a hříšným zvykům, jakož se o tom každý sám na sobě
ze své vlastní zkušenosti snadno může přesvědčiti; naproti tomu
odvykne i ctnostný člověk velmi snadno a v kratičké době dobrým
& ušlechtilým mravům, když se na pozoru nemá. Příčina tohoto
úkazu jest větší náklonnost přirozenosti lidské ku zlému nežli
k dobrému, jenž opět z hříchu prvopočátečního čili dědičného po
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chází, s kterým dle učení sv. viry naší každý člověk na svět se
narodí. Poněvadž tedy předkové naši pohanští od dávných věků,
jedno pokolení po druhém, neustále v mnohoženství žili, poklá—
dali to za věc zhola nemožnou, aby ženy a dívky v rodinném
a společenském životě těch práv požívaly, které jim přirozený
zákon a víra Kristova poskytuje; a rovněž tak za věc nemožnou
pokládali, že by muž v nerozvížitelném sňatku manželském jen
s jednou ženou uzavřeném žíti mohl. Se strany ženského pohlaví
objevil se v téže příčině jiný odpor a jiné žaloby proti víře kře
sťanské. Chtěl-li se totiž muž více žen mající na víru křesťanskou
obrátiti, a pokřtěn býti, nucen byl dle zákona víry křesťanské
mimo jednu všechny ostatní dosavadni ženy své opustiti; když
však tyto opuštěné ženy samy také na víru křesťanskou se ne
obrátily, pokládaly výhost jim od muže daný za velikou urážku,
potupu a za zkrácení práva svého domnělého, a následkem toho
staly se i z nich odpůrkyně víry křesťanské. Zavržením mnoho
ženství pozbyla i mnohá dívka pohanská naděje, že si ji některý
muž za ženu vezme, pročež se i v řadě dívek nemalý počet
nových odpůrkyn proti víře křesťanské objevil. Na všechny tyto
veliké a četné překážky a žaloby proti uvedení víiy křesťanské
v Čechách vztahují se svrchu uvedená slova pěvce Záboje řkou
ciho, že dle rozkazu cizinců by se dítkám a ženám v Čechách
tak díti mělo, jako se jim vede v cizině t. j. v zemi pokřesťaněné.
Tyto překážky a žaloby proti víře křesťanské panovaly v Čechách
i za časů sv. Václava, když národu Českému největší nebezpe—
čenství hrozilo, že úplně vyhuben bude, jestli se v pravý čas na
víru Kristovu neobrátí. Hospodin Bůh slitovník náš dovedl však
moudrosti a všemohoucností svou neskončenou i tyto, pouhé síle
lidské nepřemožitelné překážky odstraniti, a cestu k pokřesfanění
národu Českého upraviti. A jakych prostředků a nástrojů užíval
v tom Hospodin všemohoucí?
Sv. Augustin, jenž při vší své rozsáhlé učenosti a veliké
písemní vzdělanosti téměř třidcet let živobytí svého v rozličných
bludech náboženských strávil, a zároveň otrokem svých tělesných
žádostí tou měrou byl, že se okovů jejich nikterak sprostiti neuměl,
tentýž sv. Augustin vypravuje sám o sobě, kterak na něho konečně
příkladný život dvou slavných a. svatých mužů křesťanských tak
hlubokého dojmu způsobil, že porovnávaje dosavadní necudný život
svůj s čistotným a svatým obcováním oněch dvou mužů, sám
k sobě v duchu svém říkával: Mohl ten a onen (v čistotě žití),
proč pak bys ty nemohl, Augustine? Tato otázka hlodala tak
dlouho a tak úsilovně na srdci Augustinově, že žádného pokoje
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více neměl, až se konečně zúplna na víru křesťanskou obrátil,
křesť svatý přijal, načež se z něho již v kratičké době veliký
světec a jeden z nejhlavnějších biskupů katolických stal, který si
o celou církev Boží tolik zásluh vydobyl, že jej až po dnes s ucti
vostí „sloupem církve katolické“ nazýváme. Vzomého a ctnostného
života svatých mužů, žen a panen užívala a užívá posud milost
Boží velmi často za prostředek & nástroj k obrácení pohanů
a hříšníků, a tohoto prostředku použil také Hospodin Bůh, aby
u předků našich pohanských rozličné překážky, námitky a žaloby
proti víře křesťanské odstranil, a je do lůna církve Kristovy při
vedl, čímž i hrozící jim záhuby znikli.
A zde jest nám pozorovati a obdivovati přemilostivé a pře
moudré řízení Božské. Ženské pohlaví upadlo mnohoženstvím
i u předků našich pohanských do velikého opovržení; & první
„kvítko milosti Boží“ a dokonalosti křesťanské, kteréž Bůh vše
mohoucí celému národu Českému za příklad, za vzor života kře
sťanského postaviti ráčil, pocházelo právě z tohoto opovrženého,
mnohoženstvím zneuctěného pohlaví ženského. A toto první kvítko
milosti Boží ') byla naše sv. Ludmila, nejprvnější světice z národu
Českoslovanského pošlá. Aby pak veškeré pohlaví ženské v Čechách
zrak svůj a pozornost svou tím snadněji na toto utěšené kvítko
svatosti křesťanské obrátilo, stalo se řízením Božím, že právě
v rodině knížat panujících první světice Boží, sv. Lidmila jako
hvězda jitřní na obloze vzešla. Jedna stará legenda praví o sv.
Ludmile doslovně t.akto'-'): „Ludmila vzešla v zemi České jako
hvězda jitřní . . . Ona jest prvý kvítek opravdového jara, t. j.
milosti Boží; neboť známo jest, že ona první mezi svatými řečené
země, svatosti došla. I jitřenon možná ji zváti, neboť světlem
svatosti den pocty Boží započala“ Poněvadž pak ženská vůbec
všude, kde pravá víra křesťanská nepanuje, tím více na své
vážnosti a úctě ztrácí, čím více stárne a své tělesné krásy pozbývá;
nebylo i to mimo řízení Boží, že první obdivu hodné kvítko milosti
Boží ze stavu vdovského vzešlo, a tudyž krásou svatosti své právě
v tom stáří nejvíce zářilo, v němž pohlaví ženské, když ctností
křesťanských nemá, nejvíce hnusným a Opovrženým se stává.
Neobyčejná krása a vůně ctností křesťanských, jimiž se sv. Ludmila
stkvěla, rozšiřovala se po celých Čechách; neboť Ludmila, jakož
.gedna stará legenda pravía), „byla matkou chudých, poderou chro—
1) Tak nazývá se sv. Ludmila \" hodinkách církevních.
') Prameny D. 1. str. 194.
') Tamtéž str. 144.
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mých, očima slepých, zbožnou utěšitelkyní sirotků a vdov.“ A když
pak kněžna Ludmila, byvši návodem snachy své Drahomíry na
hradě Tetínč zardousena, stala se první mučenicí za víru křesťan
skou v národu našem, a Bůh všemohoucí četnými zázraky svatost
její před světem osvědčovati počal, tu pozoroval lid Českoslovan
ský, že kněžna Ludmila, požívajíc slávy nebeské nepřestává bedlivě
pečovati o blaho svých poddaných, jakož o ně pečovala za času
svého pozemského živobytí. Vynikající ctnosti kněžny Ludmily,
svatost její neobyčejná, obdivuhodná zmužilost, s kterou smrt
mučenickou podstoupila, jakož i zázraky, kterýmiž ji Bůh po smrti
její oslavoval, učinily mohutný dojem zejména na ženské pohlaví
v Čechách. Sv. Ludmila stála před očima téhož pohlaví jako
viditelný, makavý příklad a vzor toho, že dle víry křesťanské žena
od Boha není k tomu stvořena, aby otrokyní, podnožem v rodině
byla, a za předmět chlipným náruživostem tak dlouho sloužila,
dokud se krása tělesná v hnusnost nepromění; ale že dle ustano—
vení Božího podobných práv jako muž v rodině požívá, a že její
povolání v rodině a v životě obecném daleko jest vznešenější
a slavnější, než si to pohané vůbec představovali. Bůh všemohoucí
a milosrdný postavil tedy na rozhraní staré doby pohanské a na
stávající nové doby křesťanské v Čechách kněžnu Ludmilu za
příklad a vzor, z kteréhož ženské pohlaví vznešenost povolání
svého důkladně poznati, a se také o tom poučiti mohlo, jakým
způsobem a jakými prostředky si žena vůbec úctu v rodině a v spo
lečnosti lidské zjednati, a se před tím ochrániti může, aby pod
nožem pohlaví mužského nebyla. Uvědomění tohoto bylo přede
vším zapotřebí, aby mnohoženství, jedna z největších překážek při
uvádění víry křesťanské v Čechách, odstraněno býti mohlo.
Druhý odpor proti zrušení mnohoženství v pohanských Čechách
působili mužové, poněvadž zrušením této neřesti mnohých domně
lých práv a výhod nad pohlavím ženským nutně pozbýti měli.
Odpor mužů byl mnohem závažnější a mohutnější nežli žen, poně
vadž otec rodinný čili starosta dle patriarchálního zřízení Staro—
slovanského velikých práv naproti svým podřízeným požíval, a čím
četnější byla rodina aneb kmen, nad nimiž vládl, tím závažnější
byla i moc jeho. 1 tento mohutný odpor mužův proti zrušení
mnohoženství, a tudyž i proti rozšíření víry křesťanské v Čechách
zlomila Prozřetelnost Božská podobným způsobem, jak se to stalo
při svrchu řečeném odporu ženského pohlaví. A nejhlavnějším
nástrojem Prozřetelnosti Božské při tom byl náš milý sv. Václav,
jakožto kníže panující.
Sv. Václav, vychován jsa od své svaté báby Ludmily &zbož—
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ného kněze Pavla, vynikal již od své mladosti vedle jiných četných
ctností i čistotou panickou. Krátce ale krásně praví o něm legenda
Hyzova 1): U vzezření byl Václav velebný, tělesně pak nepoškvr
něný, tak že co panic umříti z celého srdce svého si žádal!
A poněvadž si toho vroucně žádal, panickou čistotu svou až do
smrti své zachovati, užíval k tomu cíli a konci podobných pro
středků, kterých mnohonácte jiných svatých za touto příčinou
užívalo, jakož z životopisů jejich na jevě jest. Sv. Václav střežil
se od svého mládí velmi bedlivě bráti účastenství v hostinách
a v hodech, které se při pohanských modloslužbách ještě za jeho
doby často držívaly, a sice nejen z té příčiny, poněvadž s modlo
službou spojeny byly, ale i proto, poněvadž při nich lecjaké
necudné zvyky a obyčeje panovaly '-'). Jako četní jiní světcové
a světice Boží, jenž čistotu po celý život svůj ani nejmenší skvrnou
nepoká'lili, vždy tělo své na přísně uzdě drželi, a touto přísnosti
proti tělu svému i pouhému pokušení proti čistotě panenské veškerý
přístup úplně zabránili: tak počínal si i sv. Václav s nevinným
tělem svým, aby až do smrti své s milostí Boží panicem zůstal.
Biskup Gumpold, jenž se důkladným znalcem věcí duchovních býti
osvědčil rozličnými poznámkami v legendě své položenými, vypra
vuje také, že kníže Václav, vrátiv se domů ze svých nočních poutí
a maje nohy zkrvácené, rány tyto a bolesti před jinými zatajoval.
Ano Gumpold praví ještě dále, že kníže Václav, zasedaje na stolec
knížecí, oděn byl sice v stkvosty roucha knížecího, ale že pod
tímto drahocenným rouchem nosíval košili drátěnou, která ostny

svými „nejčistotnější

tělo jeho“ neustále bodala. K tako—

vému trýznění těla svého nebyl ovšem sv. Václav, jakož i mnozí
jiní světci a světice Boží, jenž podobné věci činívali, zavázán;
ale velicí svatí, právě proto, že nejenom nad lhostejnými, nýbrž
i nad dobrými a upřímnými křesťany ctnostmi svými daleko vyni
kají, užívají častokráte k dosažení zvláštních milostí (ku př. aby
se nějaký velký hříšník na pokání obrátil) i takových prostředků,
kterých obyčejný , upřímný a pořádný křesťan nikdy neužívá,
a kterých mu také žádný v duchovních věcech zkušený vůdce
nikdy nebude odporučovati, ano mu užívání jich spíše zakáže.
Nedobře by zajisté pochodil, kdo by jednání a činnost proslulého
vojevůdce v některé válce měřiti a posuzovati chtěl dle jednání
a působení pořádného a udatného desátm'ka: a podobně vedlo by
se i tomu, kdo by jednání a rozličné způsoby mrtvení sebe, jehož

_.

') Prameny D. 1. str' 185.
") Tamtéž str. 151.
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některý velký světec Boží užíval, posuzovati chtěl dle jednaní
některého dobrého, upřímného ale obyčejného, neřku pak lhostej
něho křesťana. Sv. Pavel byl již zde na zemi velikým světcem,
byl apoštolem Kristovým, byl nádobou od Boha vyvolenou '), sná
šel neustále přerozličná, těžká utrpení, soužení, pronásledování.
která Bůh na něho dopouštěl, a která mu zlomyslní lidé, zejmena
pak „falešní bratří ' t. j. židé z nekalých pohnutek víru křesťan
skou vyznávající, neustále působili, tak že sám celou dlouhou řadu
utrpení svých v jednom listu svém vypočítal il); sv. Pavel pracoval
mimo to v rozšiřování víry Kristovy hojněji než kterýkoli jiný
apoštol 3), byl také nadpřirozeným způsobem již za živobytí svého
pozemského, jakož sam vypravuje, od Boha u vytržení až do tře
tího nebe povznešen, kde „tajná slova slyšel, kterých nelze člo
věku mluviti“ 4): a tentýž sv. apoštol Pavel vypravuje sám o sobě,
jak přísně své vlastní tělo na uzdě držel, a je k tomu ke všemu
ještě sám mrtvil, řka: „Tak bojuji, ne jako povětří porážeje, ale
tresci tělo své a v službu je podrobují, abych snad, an jiným
káži, sám nebyl zavržen“ 5).
Biskup Gumpold přináší v legendě své ještě jiné svědectví
jak velice prospěl sv. Václav v lásce ku čistotě panické. Praví
totiž, že „cudná mysl jeho k neobyčejné chápavosti Písma svatého
dospěla“ A nedlouho na to opakuje Gumpold ještě jednou, že
sv. Václav „zrakem svaté mysli hlouběji pronikal zjevení slova
Božího“ 6). Dle výroků svatých otců a učitelů církevních jest totiž
mysl cudná, panická a panenská, v níž oheň lásky Boží veškeré
palivo lásky pozemské a kochání pohlavního strávil, k tomu velice
schopna, aby smysl slova Božího dobře a hluboko v sobě pojala.
Dokládaje tedy biskup Gumpold, že mysl cudná sv. Václava k ne—
obyčejné chápavosti Písma svatého dospěla, dáva tím zároveň
na srozuměnou, že i mysl sv. Václava neobyčejnou měrou cudná
a panická byla.
A tomu nasvědčuje zřejmě i legenda císařem Karlem IV.
složená, jenž takto dí: „Tak o jeho (totiž sv. Václava) svatej

milostise píše, ež (že) jest byl přečistého

života, své tělesen

stvie (tělo své) bez poškvrny choval“ ").
') Skutky Apošt. 9, 15.
=) 11. k Korint. 11, 24-33.
*) I. k Korint. 15, 10.
*) II. k Korint. 12, 3.
s) I. ]: Korint 9, 27.

') Prameny, D. I. str. 151 a 152.
*) Spisové císaře Karla IV. Vyd. od Jos. Emlera str. 112.
Památky Btnroboleslavskě.

12

178

Sv. Václav byl tedy mezi všemi jej předcházejícími knížaty
Českými, a tuším také mezi všemi tehdejšími lechy a vládykami
první, který celý život svůj v největší čistotě panické strávil.
Toť ovšem byl úkaz až do té doby v Čechách nevídaný a neslý
chaný, v Čechách, kde tenkráte mnohoženství panovalo. A úkaz
ten byl tím obdivu hodnější, poněvadž sám hlavní kníže, na stolci
panovnickém sedící, přečistý život panický vedl. Všickni jemu
podřízení lechové, vladykové, dvořané a i ostatní poddaní jeho
obojího pohlaví viděli tento vznešený příklad panické čistoty před
sebou, a nebylo jich tajno, z jaké příčiny, z jakých pohnutek
kníže Václav v panickém. stavu žije, a v něm až do smrti své
setrvati hodlá. Všem v celé zemi bylo dobře známo, že kníže
Václav křesťanem a sice velice horlivým křesťanem jest, a že jej
víra křesťanská k tomu pohnula, aby svůj život v panickém stavu
strávil. Mnozí z tehdejších poddaných knížete Václava byli zuřiví
odpůrcové víry křesťanské, poněvadž víra ta jejich nekalému životu
se protivila: vidouce však panenské živobytí knížete Václava,
nuceni byli vyznávati, že víra křesťanská člověku. dle ní žijícímu
takové síly, odhodlanosti a vytrvalosti dodává, která obyčejnou
přirozenou sílu a odhodlanost daleko převyšuje. Až posud vírou
křesťanskou jen pánovitě pohrdali, ale vznešený příklad panického
života, jejž na knížeti svém viděli, donutil je aspoň k tomu, že
vírou křesťanskou více nemohli pánovitě pohrdati, i když k ní
žádné náklonnosti v sobě necítili. Nemůž také o tom býti žádné
pochybnosti, že tím samým, poněvadž kníže Václav nejctnostnější
život panický vedl, nesčetné množství nekalých hříchů proti
čistotě v zemi bylo zamezeno, které se jindy za panování po
hanských knížat stávaly.
Avšak třeba tuto ještě na pamět uvésti jeden výrok Ducha
sv. v Písmě sv. zaznamenaný, abychom náležiteji uvážiti a oceniti
mohli výsledky, které sv. Václav svým vzorným životem panickým.
v Čechách způsobil. Dotčený výrok zapsán jest v knize Mou
drosti 1) a zní takto: „0 jak krásné jest čistotné plémč v stkvělosti:
nesmrtelná zajisté jest památka jeho: neboť i u Boha známé jest.
i u lidí. Když přítomno jest, následují ho: a když se vzdali, žá
dají ho, a na věky korunované slaví vítězství, dobyvší odplatu
bojů nepoškvměných.“ Výrokem tím naznačuje Duch sv. nejen
věčnou památku a zvláštní věčnou odměnu, již Hospodin Bůh
upravil čistotné—muživobytí na onom světě,

ale mimo to nás po

učuje, kterak čistota panická a panenská tak mohutně na lidi
') Kap. 4, l a 2.
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účinkuje, že ji mnozí následují, když ji na jiném člověku zpozo
rují, a že po takovém čistotném člověku touží, když více přítomen
není. Takových účinků způsobila tedyi čistota panická sv. Václava
u mnohých z jeho současníků, a to tím více, poněvadž v něm,
jakožto knížeti panujícím, mocí a bohatstvím nadaném, obdivu
hodnější byla. Dočítáme se toho také, že po sv. Václavu v samé
rodině knížecí více vynikajících pěstitelů čistoty se objevilo. Jeho
vlastní ovdovělá sestra Přibislava strávila po smrti manžela svého
celý ostatní život svůj v zdrželivosti a pobožnosti, tak že v po
věsti svatosti zemřela. Bl. Podivín následoval tuším již dříve pána
a knížete svého i v této ctnosti, jehož nerozdílným společníkem
i při jiných ctnostných výkonech býval. Sám Boleslav Krutý, číně
pokání za bratrovraždu na sv. Václavu Spáchanou, zasvětil syna
svého Strachkvasa k životu panickému, Bohu za obět. Dcera téhož
Boleslava následovala nejen sama svého strýce Václava svatého
v životě panenském, ale přičiněním jejím založen byl také první
klášter panenský v Čechách, v Praze na Hradčanech u sv. Jiří,
kdež napotom po celých osm set let tisíce panen Českých i cizích
svou čistotu panenskou Bohu v obět přinášely. Stálo to sice na
potom za biskupování sv. Vojtěcha a i v pozdejší době mnoho
práce, než rozličné zbytky z bývalého pohanského mnohoženství
v Čechách byly vyhlazeny; ale hlava této neřesti potřena byla
velebným a vzorným příkladem našeho milého sv. Václava. který
tímto vítězstvím i nejhlavnější překážku proti pokřesťanění národu
našeho odstranil, a jej z hrozící mu záhuby vysvobodil.

IF

Knihy jedenácté.
Nejstarší patriarchové pokolení lidského mívali vždy důstojnost
kněžskou ve svých rodinách. — Řad ten udržel se napotom i u po
hunských národů, zejmena i u pohanských Slovanů. —Nejen obecné
ale i náboženské zřízení pohanských Slovanův zakládalo se na
rozvětvení jich v kmeny, a kmenů v rodiny. — Názory náboženské
pohanských Čechů o zbožňování přírody, o rozličných třídách bohů
vůbec, zejmena pak o bůžcíeh domácích. — Veliká vážnost úřadu
kněžského u pohanských Slovanů. — Překážky, jež působilo slou
čení úřadu knížecího a kněžského v jedné a též osoběu pohanských
Čechů při uváděni víry křesťanské do země. — Sv. Václav přemohl
překážky tyto, pohrdnuv kněžstvím pohanským a stav se vzorem
knížete-otce křesťanského v Čechách.
Z dějepravy biblické známo jest, že nejstarší patriarchové
pokolení lidského nejen náčelníky v rodinách svých byli, ale že
také zároveň v rodinách svých zastávali úřad kněžský. To trvalo
až do té doby, když Mojžíš, na zvláštní rozkaz Boží, v národu
Israelském ustanovil svého bratra Arona za nejvyššího kněze,
a když napotom jediné pokolení Levi dle vyvolení Božího právo
mělo, úřad kněžský u potomků Abrahamových zastávati. V Písmě
sv. se toho dočítáme,') že vnuk Adamův jménem Enos, jehož otec
Seth byl, „počal vzývati jméno HOSpodinovo“ t.j. dle výkladu sv.
Otců, Enos počal Bohu HosDodinu veřejnou službu konati, přiná—
šeje mu oběti a hlásaje zároveň Boží přikázání. Patm'archa Noe,
jenž po všeobecné potopě světa stal se praotcem celého nynějšího
pokolení lidského, byl také nejen hlavou celé své rodiny, ale i jejím
knězem. Když po potOpě světa země vyschla a Noe se svou rodi
nou z archy vystoupil, vzdělal hned, dle Zprávy Písma sv. „oltář
Hospodinu, a vzav ze všeho dobytka a z ptactva čistého, obětoval
*) l. Mojžíšova 4, 26.
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oběti zápalné na oltáři “ l) 0 sv. Abrahamovi, praotci národu
Israelského, dočítáme se též, že v rodině své úřad kněžský spra
voval. Přišed vedením Božím s Saraj, manželkou svou, 8 Lotem,
synem bratra svého, a s celou ostatní čeládkou svou do země
Chananejské, „vzdělal tam oltář Hospodinu, jenž se byl jemu
ukázal; a odtud přišed k hoře, která byla proti východní straně
Bethel, rozbil tam svůj stan . . . a vzdělal tam také oltář Hospo
dinu, a vzýval jméno jeho“ 2).
A o sv. Jobovi vypravuje Písmo sv., že když synové a dcery
jeho společné hody na jisté dny v roce držívali, on napotom hned
k nim posly posýlal s rozkazem, aby se všelijakým očištováním
na obět připravili, a pak sám „vstávaje na úsvitě obětoval oběti
zápalné za jednokaždého z nich“ 3). Obával se totiž muž tento
bohabojný, že by synové a dcery jeho při hodech byli mohli ně
jakým způsobem hřešiti. Pro tento možný případ obětoval tedy
hned za jednohokaždého z nich zvláštní oběť, aby s Bohem byli
smíření.
Když Esau, syn Isákův, domů s pole se navrátiv, a zemdlen
jsa, prvorozenství své za krmi z šošovice bratru svému Jakubovi
prodal “), byl hřích jeho za tou příčinou velmi závažný, poněvadž
prvorozenství to spojeno bylo s kněžskou důstojnosti, on pak po
hrdnuv prvorozenstvím pohrdl i důstojností kněžskou.
I u ostatních národů, jenž pravé víry a pravého náboženství
pozbyvše, do modloslužby upadli, udrželo se po dlouhý čas'tuto
vytknuté zřízení, že důstojenství starostské a důstojenství kněžské
bývalo u nich v jedné osobě spojeno.
Dle zpráv našich nejnovějších badatelů v dějepisu a v staro
žitnostech Českoslovanských udrželo se toto zřízení i u našich
pohanských předkův až do pokřestanění jich. „Bohoslužbu, praví
Dr. Herm. Jireček, konali (u pohanských předkův našich) jak
otec v rodu, tak starostové u národu. Kněží zvláště k tomu urče—
ných Čechové neznali. Knězem byl ot (otec), vojevoda, panovník
co takový“ 5).

U našich pohanských předků zakládalo se nejen celé státní,
ale i náboženské zřízení na rozvětvení národu v kmeny, akmenů
v jednotlivé rody čili rodiny. Každá rodina přebývala nejraději
uprostřed svých polí, poněvadž se především rolnictvím zanášela.
') [. Nojž. 8, 20.
") Tamtéž 12, 7 a 8.
8) Job. ], 4—5.

') [. Mojžíšova 25. 29-34.
") Slovanské právo. Díl [. str. 99.
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] když se rodinav četná příbuzenstva rozmnožila, zůstávali všickni
pohromadě, nedělíce se o pozemky, ale přistavovali sobě nových
příbytků, čím vesnice čili dědiny vznikly. Každá.rodina volila sobě
starostu čilí vládyku; zvolený starosta byl jejím společným otcem,
jenž celé jmění rodinné spravoval, a vše nařizoval, čeho potřeba
bylo. To zřízení rodin u předkův našich popisuje krásně nejstarší
památka staročeské písemnosti, báseň totiž „Libušín soud“ zvaná,
která sepsána byvši v osmém neb devátém století na pergameně,
nalezena jest r. 1817 v zámku knížete Jer. Colloredo-Mansfelda
na Zelené Hoře u Nepomuku, pročež také rukopis ten obyčejně
„Rukopis Zelenohorský“ sluje. Pepis zní takto:
„Vsiak ot 1) svej čelědi vojevodí:
lnužíe pašú 2), ženy ruby strojá, 3)
í umre-lí glava čeledína, 4)
děti vsie I*)tu zbožiem 6) v jedno vladú,
vládyku 7) si z rodu vyberúce,
ký E') plezně-dlě 9) v sněmy slavny chodí,
chodí s kmetmí 10), s lechy "), vládykamí.“

Podobným způsobem měl také každý jednotlivý kmen Slo
vanů, do naší nynější vlasti se piistěhovavších, v čele svém svého
starostu čilí vojvodu, jemuž i lech říkali, a všechny jednotlivé
kmeny měly opět nad sebou hlavního \'ojvodu čili hlavního knížete.
Ale toto důstojenství hlavních knížat náleželo dědičně jistým oso
bám, od dávna velice váženým, tak že jen z nich knížata voleni
byli. "')
Dle tohoto zřízení státního byl každý jednotlivý starosta čilí
otec ve své celé rodině zároveň také knězem; vojvoda čili lech
byl hlavním knězem ve svém kmenu, a hlavní kníže všech kmenů
v zemi usedlých byl spolu hlavním knězem v celé zemi. I samo
náboženství předků našich pohanských shodovala se velice s zří
zením jejich státním. Rozeznávali v celku tři třídy bohů: boha
') Vsiak ot t. j. každý otec; 2) mužie pašú t. j. orají a vůbec práce polní
konají; 3) ruby strojní t. j. šaty, oděv zhotovují, od slova „ruhý“ pochází
nynější slovo rubáš; ') glava čeledína t. j. hlava, kterou má, čeleď čilí
starosta; 5) děti vsie t. j. všecky dětí; 6) zbožiem t. j. výnos z dědiny;
") vladyku t. j. otce, starostu celé rodiny, slovo „vládyka“ znamená teprv
v pozdějších časech nižšího šlechtice; 3) ký t.. j. který; ') plezně-dlě
t. j. pro užitek, za příčinouprospěchu, od 510%.„plezeú“ pochází jméno
města Plzně; ") kmeť t. j. přední osoby v zemi; ") lech t. j. starosta
jedno celého kmenu, tak jako vládyka starosta rodu.
") V. V. Tomek, Děje král. Č. str. 7 a' B.; Fr. Palacký. Dějiny národu Č.
D. [. č.. 1. str. 189 atd.
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totiž nejvyššího, který ve světě podobné měl postavení a důstojen
ství jako kníže hlavní v zemi. Dále ctili více jiných nejvyššímu
bohu podřízených bohův, kterýchž důstojenství se jaksi podobalo
kmenným knížatům čili lechům, &. konečně ctili ještě rozličné
bůžky domácí v každé rodině, kteří vůbec dě dy čili d ě d k y
nazýváni byli. Tuto shodu mezi třemi třídami bohů, a třemi stupni
řádu Společenského u Slovanů vysvětlil Jos. Jireěek řka 1): „Žádného
družstva, ani rodiny, ani obce ani státu nemohli si “(staříSlované)
jinak mysliti, nežli se starostou, vládykou neb knězem (knížetem)
v čele. Starosta vládl vším, cokoli družstvu náleželo, všickni čle
nové družstva byli jemu podřízeni. a přijímali od něho úkoly ve
společném hospodářství, jsouce poslušenstvím jemu zavázáni. Čím
kdo byl v četnějším družstvu (v kmenu, ve státu) starosty v po—
krevenství bližší, tím byl i vzácnější. Jakmile tedy Slované věřili
v četné bohy, bylo nutné, že si v obci božské myslili i starostu,
jemuž by všickni bohové, a jakožto dědina bohův, veškeren svět
byl podroben.“
O náboženství pohanských Čechů a Slovanů vůbec podali nám
nynější zpytatelové starožitností Slovanských na základě nejstarších
písemních domácích a cizích památek rozličné, před tím neznámé
Zprávy, z kterých tuto jen n'ejhlavnější kratičce naznačíme. poně
vadž i to přispěje k důkladnějšímu seznání poměrů, v kterých náš
milý sv. Václav žil a kn časnému a věčnému blahu předkův našich
působil 9). Zásluhy a ctnosti tak velikého světce, jakým byl a jest
náš sv. dědic Václav, nemůže nikdo nikterak spravedlivě uvážiti
a posouditi bez důkladnějšího a správného poznání hlavních poměrů
a ostatních závažných okolností, v kterých se světec ten nalézal
a účinkoval. Hlavní zřidlo leckterých křivých a utrhaěných úsudků
o našem sv. Václavu bylo a jest neznámost těchto poměrů a okol
ností, jakož jsme to již částečně dokázali, jednajíce o poměrech
sv. Václava k říši Německé, a také o jeho rozličných skutcích
pokorných a nábožných.
Náboženství pohanských Čechův a Slovanův vůbec zakládalo
se na zbožňování a ctění přírody; pokládali totiž všechny mimo
člověka stávající a viditelné věci v přírodě za skutečně živé, vyšší
silou a moci nadané bytosti, které v jednotlivých věcech pří
') Časop. Mus. král. Česk. 1863. str. 142.
') Sledujeme tuto hlavně výsledky důkladného bádání Josefa Jirečka,
& bratra jeho Herm. Jirečka uveřejněná tiskem v ČasOp. Mus. král.
Česk. 1863 a 1861; dále v dílech Slovanské Právo Díl I., Die Eclíthoit
der Kiiniginbofer Handschrift & Sebrané spisy Svaz. II.
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rodních podobným způsobem přebývají, žijí a účinkují, jako duše
lidská v těle lidském jest, tělo oživuje, a s tělem společně jako
jedna a tatáž bytost účinkuje. Staří pohanští Slované & tudyž
i předkové naši měli oblohu nebeskou, slunce, měsíc a ostatní
tělesa nebeská jak i podnebesí za samé bohy. Dále drželi za bohy
oheň, který člověku jest velice užitečný, a taktéž prameny a řeky,
skály a hlubiny, hory a lesy atd. Všechny proměny, ježto se v pří
rodě dějí, byly jim účinky těchto bohů jednotlivých. Bohové ti
vládli dle mínění jejich i člověkem, jemuž se podle přízně neb
nepřízně jejich všecko buď dařilo neb kazilo. Tento způsob modlo
slnžhy vyvinul se nejen u starých Slovanů, ale i u ostatních národů,
když se pokolení lidské po všeobecné potopě světa v rozličných
dílech světa usadilo a náklonností k zlému svedeno hyvši, poznání
pravého Boha znenáhla vždy více v něm ubývalo. Dotčení bohové
starých Slovanů byli dvojího řádu: Jedni z nich byli povahou svou
dobří, a jiní povahou svou zlí. Dobří bohové slouli jim jednoduše
bozi; zlé bohy nazývali běsy '). Vyšší moc měli bozi; běsové jen
tehdá vůli svou hlavně na lidech provozovati mohli, když bozi buď
z hněvu neb z netečnosti své toho depustili. Avšak hěsové nabý
vali pravidelně jednou do roka vrchu nad bohy, a sice v podzimu
a v zimě; nebot staří Slované přičítali jaro a leto bohům, podzim
a zimu běsům. Zatmění slunce neb měsíce pokládali též za skutek
běsův, a mimo to přičítaly jim všechny zhoubné případy, jmeno
vitě ochromení těla, zlé vášně, vztek a šílenost a vůbec všeliký
stav, kde vášeň neb choroba překáží smyslův volnému užívání.
Bohům naopak přičítali všecko dobré, jak duchovní tak tělesné,
soukromné i veřejné. Na jich přízni záleželo zdraví, zdar všelikých
podniků, vítězství ve válkách. Z jich vnuknutí pocházely i dobré
zákony, o které se kmetové, leši a vladykové na sněmích radili.
Bohové ti působili také dle názoru pohanského život u zvířat,
ourodu v polích atd. Panství jejich vztahovalo se nejen na svět
vezdejší, ale i na život věčný; pročež je také věkožiznými (věčnými
bohy) nazývali.
Přední bůh, jejž pohanští Slované ctili, nazýval se Svaroh

neb Svaraz;

synové jeho byli slunce

a oheň.

O Svarohu

domnívali se staří Slované, že nad všemi ostatními bohy panuje,
1')Slovo „čert“ čili „črt“ nevyskyta se v starých písemnostech Českých
dříve, než “ Dalimila a ve spisech jemu souvěkých. V nejstarších pře—
kladech Českých Písma sv. užívá.se vždy slova „běs“. Omnes dii gentium
daemonia (Zahn 95, 6) přeloženo jest: Všickni bozi pohanští běaové. —
Septem daemonia ejecerat (Luk. 8, 2). Sedm běsóv vypudil. (Viz Jos.
“n...—X.]. .... II.... 1. \ 1000 ..a.. nn 01\
oncncn mu:. uma. ll. D. 1000. au. av, úl.)
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jim úkoly rozdává, že všichni bozi jemu jsou pokrevní, a že čím
bližší svazek tento pokrevní jest, tím jsou také vzuešenější. Svaroh
zmáčel se hlavně věcmi na nebi viditelném se naskytujicími, jine
novitč působením blesku. On byl nejen pánem nebes, ale i všeho,
cokoli na světě jest, totiž pánem všehomíra ').
Mimo slunce a oheň náleželi k bohům středním Střiboh, bůh
větrů, Živa bohyně ourody polní, Veles opatrovatel dobytka, Vesna
bohyně jara. K běsům náleželi Mořena, bohyně zimy a smrti, Třas
čili Strach byli bohové hrůzy a strachu. Mimo to měla u starých
Slovanů každá hora, každá skála, každý praměnek, potůček, háj
svého bůžka.
Ale mimo všechny tyto a ještě jiné střední bohy a běsy byli
u pohanských Slovanů ve veliké vážnosti tak zvaní bůžkové domací,
kteréž také šetky čili šotky, skřitky, hospodářičky neb božíky
nazývali. O původu a významu těchto domácích bůžků podal Jos.
Jireček na základě hojných dokladů zajímavě zpravy 2), z kterých
tuto některé uvedeme: „Vážnost otců čeledních u starých Slovanů
obecně jest známá. U kmenů, ježto zůstaly netknuty vzdělaností
Evropskou, je moc starost, a vyšším pořadem, náčelníkův obcí,
kmenův, státův tak veliká, že tím podle náhledů našich osobni
svoboda jednotlivcův veliké zkrácení běře. Svazek poslušnosti
rodinné ani smrtí nebýval přetržen. Otcové měli i v navi 3) přední
místo, a „odejíti k otcům“ znamenalo tolik co umříti. Dlouho trval
11Slovanů obyčej, že, umřela-li hlava čelední, manželky smrti se

') Domněnka, že by Perun byl býval hlavním bohem pohanských předků
našich, vyvrátil důvody závažnými Jos. Jireček (v Čas. Mun. král. Čas
4,853 str. 154—156.) Pocta Perunova vyniká.teprv _vdesátém atgletí, když
Čechově již byli křesťané, u Rusů, a velice se podobá, že Perun nebyl
nic jiného než poslovaněný Skandinavský bůh Thórr. V památkách sta
ronárodního básnictví Ruského neděje se ani zmínky o Peruna, kdežto se
jiní bozi dosti zhusta připomínají. Slovo Perun pochodí od kořene Slo
vansko-litevského per, a znamená něco bijiciho, udeřujiciho. U Rusů,
Poláků, Slováků a Polabanů znamená Perun tolik co hrom. 11 Čechů
není stepy po slově tomto. I staroslovanštině je Perun slovem nezna
mým. V případech, kde Slováci, Rusové a Poláci toho slova užívají, řiká
lid Český prostě hrom. I v Rusích udrželo se podani, že byl čas, kde
tam Peruna neznali.
*) Časop. Mus. král. Česk. 1863. V celém ročníku na více místech. —
Mimo to 1861. str. 358—360.
:) Slovem „nav“ znamenalo se v staré češtině místo čili příbytek zemřelých.
Dalimil praví: „Krok ide do navi“. Hajek užívá v témž smyslu slova
„nava“, řka: „Oba odešli do navy a pohřbeni jsou . ..“ () ostatních
významech slova toho viz Glossarium V. Brandla str. 174 a 175.
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dobrovolně obětovaly, aby se s hospodáři svými hned v navi zase
spojiti mohly.“ Slované pohanští věřili v nesmrtelnost duše a v pů
sobení její po smrti ě10věka. Dle náhledů jejich trvala duše zemře
lých otců takořka mezi jeho pozůstalými, chráníc a Opatrujíc je.
Aby pak pamět zemřelých předkův živá se zachovala, vyřezávali
ze dřeva podobizny jejich, a chovali je v domech svých. A to byl
také počátek model u Slovanů; nebot za časů nejstarších nemívali
pražádných model, ale ctili své bohy v lesích a hájích. K dotče
ným bůžkům domácím vztahují se slova letopisce Kosmy vypravu—
jícího, že ještě za času jeho, v dvanáctém totiž století, někteří
vesničané v Čechách „k modlám hluchým a němým, které sami
udělali, se modlí, a jich prosí, aby dům jejich a je samé
ostříhaly“ ').
Tito domácí bůžkové slouli Čechům až do počátku čtrnáctého
století dědy neb dědky. To vysvítá z rýmované kroniky Dalimi
lovy, který o příchodu praotce Čecha ze země Charvatské do naší
nynější vlasti zprávu podávaje, mezi jiným takto praví “):
„I vybra sě se vším z země,
jiejž diechu Charvaty jmě.
I bra sě lesem do lesa,

.

dědky své na pleciú (na plecích) nesa.“
Že pak tito dědové čili dědkové, jež praotec Čech na cestě
své, ubíraje se z lesa do lesa, na plecích svých do naší vlasti
přinesl, byli bůžkové jeho domácí, to vysvítá patrně z letopisů
Kosmových, který tyto dědy čili dědky v řeči latinské nazývá
„penates;“ nebot slovo toto latinské znamenalo u starých Římanů
právě bůžky domácí. Kosma vypravuje takto 3): .,U hory Řípu,
mezi dvěma řekama, Ohří a Vltavou, (praotec totiž Čech) první
zarazil sídla, první také založil obydlí, a dědky (penates), jež
na plecích s sebou přinesl, radostně na zemi postavil. Tehdy sta
rosta (t. j. praotec Čech), s nímž druzí jako s pánem svým šli,
mezi jiným takto promluvil k následovníkům svým: O druhové,
kteří jste se mnou těžké práce přes neschůdné lesy zkusili, staňte

a dědkům svým libou oběť vzdejte, jichž pomocízázračnou
konečně přišli jste do této vlasti, dávno vám osudem předurčené“
Z tohoto popisu Kosmova vysvítá zároveň, v jak veliké úctě po
hanští Čechové tyto své dědy čili dědky měli. Kde byly podobizny
___—,

]) Prameny děj. Česk. D. 11. str. 8.
") Tamtéž Díl III. str. 6.
,) Tamtéž Díl ]. str. 6.
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předkův, tam byla i potomkův vlast. Proto Slovanům země, kde
přebývají, anebo která. některé rodině z nich patří, slove o těina

a dědina.
Proto také, stěhujíce se z vlasti do vlasti, přenášeli
podobizny praotcův svých s sebou; přenesením a posazením jich
na zem novou zasvěcovali tuto za dědinu a otčinu. Tak i praotec
Čech, bera se s rodinami svými na nová sídla, nesl s sebou obrazy
předkův, ano nesvěřil vzácného toho břemene žádným jiným plecem
nežli svým vlastním. Podle všeliké pravdě podobnosti mívali tyto
obrazy dědovské v obydlích Čechů pohanských místo své nad
velkým stolem, kteréž místo až podnes ve světnicích sedlských
napříč proti peci stává. Až podnes nachází se na témž místě ve
světnicích křesťanských římsa, a pod ní kruciíix & obrázky světců
a světic Božích. Nad římsou bývají staré knihy, Písmo sv., Po
stilla, & nějaká kronika Česká. U starých Čechů pohanských pa
noval též obyčej, že kdokoli navštívil jinou rodinu, neopomenul
pokloniti se domácím jejím bůžkům, vzdávaje jim takto úctu svou.
V Staročeském zpěvu „Záboj a Slavoj“ dočítáme se toho, že hr
dina Záboj, obcházeje širou vlast, aby vladyky a starosty čelední
k společné poradě a úmluvě v černém lese pozval, tuto poklonu
svou domácím dědům učiniti nezapomněl. Praví se tam takto:

„Bystro spěcháše (spěchal) ot muže k mužu,
ot silna k silnu, po vsickej vlasti.
Krátká slova ke všem skryto řeěe,

pokloni

se bohóm, odsud k druhu spěchá.“

U pohanských Slovanů byli za největší nešťastníky poklá
dáni ti, kdo ze své rodiny byli vyhnáni, poněvadž se nějakým
způsobem proti ní prohřešili. Vyhnanci takoví slouli starým po

hanským Čechům zlými

syny a zlými

dcerami

(zlosyn,

zládci). Za tou příčinou nalezáme také, že v nejstarším Českém
překladu Písma sv. slovo latinské nepoěestnou ženštinu znamena
jící přeloženojest slovem zlá dci (zlá dcera.)
Jako jednotlivé rodiny chovaly u sebe obrazy svých praotců,
tak chovaly i celé kmeny jednotlivé podobizny starost svých kme
nových, a jim úctu svou prokazovaly. Ale rodina knížat hlavních
z rodu Přemyslova, které ostatní slovanské kmeny v Čechách
usedlé byly podřízeny, měla též své vlastní domácí běžky čili
dědky, a tito dědkové rodiny panovničí ctěni byli nejen od ní,
nýbrž od celého kmene, z něhož rodina ta pocházela, a také od
celého národu, a byli tedy ochranci národními, ku kterým se
veškeren národ obracel s prosbami, aby osudy jeho blahodějně
Spravovali.
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Ze všech až posud uvedených zpráv o inodloslužbě starých
předkův našich vysvítá patrně, jak hluboko názory jejich nábo
ženské pronikaly celý jejich život rodinný, a jak hluboko zároveň
také zasahovaly do celého tehdejšího života národního a státního
zřízení v Čechách. Každý starosta čelední a kmenový měl neoby—
čejně velkou moc nad svými podřízenými, která hlavně na tom se
zakládala, že zároveň také knězem byl v celém oboru panství
svého. Zavedením modloslužby bůžků domácích a dědků kmenových .
povznesla se pak tato moc a vážnost starost čeledních a kme
nových na nejvýše možný stupeň a byla jaksi zbožněna; neboť
každý starosta domníval se již za živobytí svého, že po smrti své
v navi mezi ostatními dědky zbožněn, a že i potom vždy na své
poddané velikého, ano ještě většího vlivu míti, a je dle zdání
svého buď odměňovati neb trestati bude. Moc a vážnost hlavního
knížete všech v zemi usedlých kmenů byla pak ještě neobmeze
nější, poněvadž zároveň byl nejvyšším knězem všech těchto kmenů,
a na základě modloslužby bůžků domácích toho se domníval, že
i po smrti své panujícím knížetem v navi zůstane.
Kdo povahu a náklonnosti lidské jen poněkud ze zkušenosti
své zná, ví zajisté dobře, jak velikých vnitřních bojů, jak velikého
sebe zapírání k tomu jest zapotřebí, aby se člověk poručnictví
neb panství nad jinými dobrovolně vzdal, zvláště když panství to
mu hojných výhod přináší.
Nuže tedy zavedením viry křesťanské v Čechách a pokře
sťaněním předků našich pohanských měli najednou všickni staro
stové čelední a kmenoví, ano i sám hlavní kníže, dobrovolně se
vzdáti a navždy pozbýti svého důstojenství kněžského, které jim
tak neobmezenou vážnost a moc nad poddanými, a četných jiných
výhod na celý čas vezdejšího živobytí pojišťovalo, a jim mimo to i tou
nadějí lahodilo, že i v navi nad svými poddanými panovati budou.
Vedle mnohoženství bylo toto spojení důstojenství kněžského s úřa
dem starostským nejhlavnějši překážkou, která se ppkřesťa
nění předků našich na odpor stavěla. Každý jednotlivý starosta
porozuměl tomu velmi snadno, jakého zkrácení jeho vážnost a jeho
moc utrpí, když se křesťanem stane, a za kněze poddaných
svých více držán nebude. Starostů takových, kteří by se k vůli
víře křesťanské tak závažného důstojenství dobrovolně byli vzdali,
bylo jistě velmi málo; pročež snadno tvrditi možno, že kolik starost
čeledních a kmenových nevyjímaje ani knížete hlavního v zemi
České tenkráte bylo, tolik asi rozhodných a mocných odpůrců
nalezla víra křesťanská u předků našich, když se jim zvěstovati
počala.

189

Dle zprávy v jedné cizé kronice zaznamenané 1) obrátilo se
již r. 844 čtrnácte Českých lechův na víru křesťanskou, kteří na
dvoře krále Ludvíka Německého v Řeznu dne 1. ledna 845 s lidmi
, svými pokřtěni byli. Kdo byli tito lechové Čeští a kterak se stalo,
že na dvoře krále Německého pokřtěni byli, o tom pražádných
bližších zpráv nemáme. Ze Zprávy dotčené vysvítá jen tolik, že
tito lechové, kteří jen menší částkou lechů Českých byli, brannou
mocí ku přijetí křtu sv. nebyli donuceni. Ale pokřesťanění těchto
čtrnácti lechů nemělo žádného rozhodujícího vlivu na pokřesťa
nění celého národu Českého; ano „poněvadž kníže Hostivít, tehdejší
vévoda zemský, s oněmi čtrnácti lechy spolu ku křesťanství ne
přistoupil, tito pak skutkem tím samým králi Německému v ochranu
se poddali: jest se domýšleti, že obrácení toto s domácími roz
broji souviselo. buďto co příčina, buď co následek jejich“ 9). Tak
soudil o tom Fr. Palacký; ale V. V. Tomek ještě určitěji praví 3):
„Neníť žádné stopy, že by od 14 vojvod, ježto se r. 845 dali
pokřestiti v Němcích, bylo náboženství křesťanské bývalo rozší
řeno také v jejich zemích, totiž nejpodobněji v západních Čechách
při hranicích Bavorských. Ano k víře jest podobno, že vojvodové
tito byli na vždy vyhnáni ze země, krajiny pak jejich uvedeny
bezprostředně pod moc knížat zemských a Spravovány odtud žu—
pany od nich dosazovanými.“
Když pak za nějaký čas sám hlavní kníže Český Bořivoj
a po něm i jeho manželka Ludmila pokřtěni byli, nenabyla tím
víra křesťanská v Čechách vítězství, nýbrž tu teprv povstal tuhý
boj domácí mezi ní a mezi názory pohanskými. Ze smrti muče
nické sv. Ludmily, z oboření chrámů křesťanských v Čechách,
z vyhnání kněží křesťanských ze země, jakož i z napotomnícb
piklů proti sv. knížeti Václavu, ano ze samého jeho zavraždění,
v němž se i vlastní bratr jeho súčastnil, z toho všeho vysvítá
tuším patrně, jak krutý a zuřivý byl onen boj, kterýmž předůle
žitá otázka měla býti rozhodnuta, a to sice, má-li národ Český
národem pohanským zůstati & poznenáhla zahuben býti, jako se
to Polabským Slovanům stalo; aneb bude-li pokřesťaněn, aby na
potom na základě osvěty křesťanské dále ještě žil.
V této tedy předůležité. celou budoucnost národu Českého
rozhodující době přispělo slitování Boží zvláštním spůsobem ku
pomoci. HOSpOdinmilostivý a milosrdný postavil totiž právě v této
,) Annales Rudolíi Fuldensis apud Pertz !. 364.
') Fr. Palacký, Dějiny národu Čes. D. 1. č. 1. str. 129.
=) Děje m1. Česk. str. 18.
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předůležité době v čelo celého národa Ceského velikého světce,
který všemi takovými ctnostmi křesťanskými v míře neobyčejné
zářil, jež pohanští předkové naši u člověka za nemožné pokládali,
&proto také víru křesťanskou od sebe zavrhovali. Celý život a ve
škerá činnost sv. Václava staly se předkům našim nepopíratelným
& takřka makavým toho důkazem, kterak pravá a živá víra kře
sťanská, celé jednání a celý život každého jednotlivce, když se jí
upřímně oddá, pronikne, a jej spolu milostí Boží tak posilní, že
se mu vykonávání rozličných povinností křesťanských a ctnostný
život vůbec milým a líbezným stane, kdežto dříve, jsa živ bez
pravé víry, pokládal to za nemožné.
My za našich dnův, byvše vychováni v duchu více méně
křesťanském, a žijíce v poměrech na osvětě křesťanské založených,
nemůžeme se ani tak snadno do všech těch poměrů pohanských
vmysliti, jenž za časů sv. Václava v Čechách panovaly, a proto
si také snadno nedovedeme představiti, jak veliký a mohutný dojem
celý život sv. Václava, jednotlivé zbožné, pokorné a milosrdné
skutky jeho, dále celá jeho činnost apoštolská a posléze i jeho
slavná smrt mučenicka jakož i zázraky, které se u jeho hrobu
sběhly, ve všech vrstvách obyvatelstva Českého způsobily. Ale jak
neobyčejný a jak mohutný tento dojem byl, můžeme poněkud
z toho poznati, že sv. Václav hned po smrti své mučeni'cké za
svatého a- za mučeníka Kristova uznáván byl, a že v kratičké
době po jeho smrti víra křesťanská nad pohanskými názory zví
tězila, ačkoli zavraždění sv. Václava za tím účelem bylo nastro
jeno, aby tatáž víra z národu Českého na vždy byla vyhostěna.
Příklady ze života knížat panujících a každého hodnostáře
vůbec působí vždy mohutně na živobytí a jednání jeho poddaných.
Avšak vzorný život katolický sv. Václava, a každá jeho ctnost
vně se objevující působila u předků našich pohanských tím
mohutnějšího dojmu, poněvadž v žádném jiném národě pohanském
kníže panující tak rozsáhlé, a do nejhlubších útrob života každé
jednotlivé rodiny zasahující vážnosti a moci ncpožíval, jako kníže
panující u kmenů Slovanských. Kdyby kterýkoli jiný lech čili
starosta kmenový podobnými ctnostmi křesťanskými byl za tehdejší
doby vynikal jako sv. Václav, byl by zajisté u svého kmene vel
kého dojmu ku prospěchu víry křesťanské způsobil, ale dojem ten
byl by se sotva na jiné kmeny v té míře byl rozšířil, jako se to
u sv. Václava, knížete hlavního všech kmenů, stalo.

Hospodin Bůh náš dovede nevystihlou moudrostí a všemo
h0ucností svou všech věcí dobrých i zlých, chvalných a nechval
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ných tak použiti, že jeho řízením svatým stůj co stůj ku blahu
a spáse vyvolenců jeho slouží.
Nezkušenost a nevzdělanost maličkého hloučku rybářů Gali—
lejských, které si Spasitel náš za své apoštoly vyvolil, sloužila
řízením Božím k tomu účelu, že největší vzdělanci až podnes
nuceni jsou uznávati Božskou sílu sv. evangelia, jehožto hlásáním
tito nezkušení, nevzdělaní a chudičtí rybáři galilejští v kratičké
době tolik národů, a tolik vzdělanců pokřestanili.
A opak toho jest, že Ježíš Kristus i z velice učeného vzdě
lance a nejborlivějšího zastavatele tradic Židovských, Šavla totiž
Tarsského, učinil sobě milostí svou „nádobu vyvolenou'*, apoštola
nejpracovitějšího, který sv. evangelium po širém světě králům,
knížatům a rozličným národům hlásal, a je také pokřestanil.
Svatí otcové a učitelové církevní poukazují ve svých spisech
zvláště také na to, kterak Hospodin Bůh v moudrosti své nevy
stihlé u národů pohanských rozličných dobrých a i nechvalných
vlastností a skutků k tomu použiti ráčil, že jeho svatým řízením
sloužily ku zavedení a zakořenění víry křesťanské.
Klement Alexandrinský, jenž v III. století po Kristu Pánu
v Africe žil, dokládá ve svých spisech na více místech ') a poněm
opakoval to v V. století sv. Augustin 2), že řízením Božím národu
Řeckémn věda filosofická, kterouž nad ostatní národy vynikal
nucena byla sloužiti za návod čili průpravu k tomu, aby národ
ten víru Kristovu poznal a pokřestaněn byl.
$větovláda, kterouž staří pohanští Římané dle výroku sv.
Augustina od Boha za své přirozené ctnosti odměnou obdrželi,
svedla je napotom k tomu, že se starý Řím pohanský stal stře
(h'štěmveškeré po světě panující modloslužby. jelikož tam i nevzdě
laní národové zvláštní chrámy pro modly měli. Avšak i toto stře
diště veškeré modloslužby sloužilo svatým řízením Božím nápotom
za příhodné místo, kde sv. Petr apoštol stolici papežskou založil,
s níž náměstkové Kristovi až podnes nad celým světem katolickým
vládnou 3).

Jako tedy u starých Řeků věda filosofickáa u starých Římanů
jejich světovláda svatým řízením Božím nuceny byly nevědomky
k tomu sloužiti, aby u nich víra křesťanská uvedena a zakořeněna
byla: podobným způsobem sloužila v národu našem neobyčejná
vážnost a úcta k panujícímu knížeti, a celá soustava politická
]) Stromat libr. I. cap, 5. et lihr. VI. cap 5. et 6.
2) De Baptismo contra Donatistas libr. Vl. cap. 43.
3) 9. Leo, Sermones I. Do Natali Apost. Petri et Pauli.
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a náboženská, na níž se tato vážnost a úcta zakládala, !( tomu
účelu, aby víra křesťanská. v národu našem nad pohanskými názory
a obyčeji zvítězila., a sice právě v té době, když od pokřesťanění
celé budoucnost národu našeho závisela. Nejhlavnějším pak nwm
jem v rukou Prozřetelnosti Božské a z vyvolení Božího při tom
všem byl náš milý sv. Václav. Jsa hlavním knížetem v Čechách,
zářil svými obdivuhodnými ctnostmi křesťanskými jako posud
v Čechách nevídaný vzor pravého knížete-otce křesťanského,který
veškeré poddané za své dítky pokládaje, svou dle víry Kristovy
zřízenou lásku otcovskou každému z nich nejen snad pouhými
slovy, ale také Skutky neustále osvědčoval. Z jednotlivých tahů
starého pohanského zřízení Českého vysvítá, že obraz takového
knížete-otce byl takořka vzorem čili ideálem, který předkové naši
v mysli své jaksi tušili, a po němž také jaksi bažili, ku kterému
se však nikterak prodrati nemohli; pročež také obraz hlavního
knížete, jejž skutečně v mysli své měli, mnoho slabých a tmavých
stránek do sebe měl, jakož opět z dotčeného zřízení pohanského
vysvítá. Tyto slabé a tmavé stránky v obrazu knížete panujícího
daly se jedině pravou vírou Kristovou odstraniti a napraviti. Pro
zřetelnost Božská postarala se tedy o to, že kníže Václav jsa od
své nejútlejší mladosti ve víře křesťanské vycvičen a vychován,
dobře poznával, v čem dotčené slabé a tmavé stránky záležejí
a kterak dle víry křesťanské bud! odstraněny neb napraveny býti
mohou. Když pak v dospělejším věku svém sv. Václav na stolec
knížecí zasedl a vládnouti počal, tu objevil se před národem jako
pravý, posud nevídaný vzor knížete-otce křesťanského.
Uvážíme-li 5 tohoto hlediště rozličné skutky sv. Václava,
o kterých jsme dle legend a starobylých pověstí v národu našem
zarytých častěji již zmínku učinili, tu se nám tytéž skutky a činy
opět v novém světle objeví a význam jejich dějepisný se tím
objasní.
Dle soustavy, kterouž se předkové naši řídili, a která se na
zbytcích z původního života patriarchálního zakládala, měl každý
panující kníže jejich nejen otcem svého národu slouti, ale jim také
skutečně býti t. j. měl se o všechny tělesné a duchovní, sou
kromé a veřejné potřeby, 0 zdar a blahobyt poddaných svých dle
možnosti neustále starati, jako to skutečně každý poctivý a roz
šafný otec s celou rodinou svou a se všemi členy jejími činívá.
Nuže sv. \'áclav dokázal skutky svými, kterak kníže víru křesťan
skou vyznávající tyto povinnosti otcovské dovede vykonávati.
S nemalým užasnutím svým viděl ubohý, osiřelý lid, z větší části
ještě pohanský, kterak hlavní kníže jeho, jako pravý otec poddané
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své, jenž židům za otroky prodáni byli, svými vlastními penězi
zakupoval, aby je pak na svobodu propustiti mohl. Lid Český,
z větší části ještě pohanský, viděl dále na své vlastní oči, kterak
kníže Václav. jako pravý otec, vykupoval poddané své, jenž neza
vinilou nemožností dluhy své zaplatiti nemohli. Lid pohanský
a křesťanský viděl neb slyšel, kterak kníže Václav jako pravý
otec i vězně navštěvoval, je těšil a poučoval, když mu v tom jiné
závažnější povinnosti nezbraňovaly, že chudým vdovám nočního
času dříví a jiné potřebné věci sám donášel, ano že i při pohřbu
poddaných svých nad nimi, jako pravý otec nad dítkami svými truchlil.
Podobných skutků nezažil ovšem lid Český od žádného z dřívějších
svých knížat pohanských. Což divu, že tentýž lid, který od staro—
dávna zvláštní úctu i k svým pohanským knížatům, vojvodám
a starostám měl, k tomuto knížeti neobyčejnou láskou zahořel, že
pak slovům jeho otcovským s radostí uvěřil, když mu sv. evange
lium sám vykládal, aneb skrze jiného člověka vykládati dal?
Ale nejen v takovýchto jednotlivých soukromných potřebách,
nýbrž i v obecných osvědčil se sv. Václav býti pravým knížetem
otcem svých poddaných. Dle Gumpoldovy legendy 1) odvolával se
sám sv. Václav před svými dvořany a jinými vládykami Českými
veřejně na to, kterak v čas potřeby vlast Českou dle možnosti své
bránil a hájil proti nepříteli, t. j. bezpochyby proti nájezdům
Maďarů, země okolní neustále znepokojujících. A že v případech
válečných s úspěchem vlast hájil, tomu nasvědčuje legenda Hyzova
vypravujíc, kterak Hospodin Bůh i té milosti sv. Václavu uděliti
ráčil, „že také z bojů co vítěz vyšel“ 9). Tatéž legenda zvláště
i to připomíná, že sv. Václav k vojínům svým vlídně mluvíval
a že je „nejen zbraněmi, nýbrž i dobrými šaty odíval.“ Známo
také jest. že sv. Václav hotov byl raději svůj vlastní život nasaditi
a svou krev prolíti, než aby poddané své v nebezpečenství smrtelné
vydal. Tak jednal sv. Václav, když vojvoda Zlický Radislav proti
němu odbojné povstal, a když krvavou bitkou mělo býti rozhod
nuto, má—liVáclav hlavním knížetem zůstati, neb Radislav na jeho
místě panovati. Aby krev poddaných v boji nevinně prolita nebyla,
nabídl kníže Václav sám Radislavovi souboj, řka: Já tvých lidí
krev prolíti nežádám. Bojujmež sami spolu; zvítězíš-li nade mnou,
panuj všemu lidu mému; pak-li já tě přemohu, at tvůj lid mne
za pána má. Takové nezištně a láskyplné jednání knížete panu
jícího bylo Opět věcí neslýchanou a nevídanou, která v obapolném
') Prameny, Díl 1. str. 156.
') Prameny, Díl 1. str. 185 a 184.
Památky Eurobolealavskč.
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vojsku zajisté všeobecné užasnutí vzbudila, a srdce vojínů sv.
Václavu naklonila. Bůh sám odměnil zázrakem tento hrdinský
příklad otcovské lásky knížete panujícího k poddaným. Vida odbojný
lladislav, kterak sv. Václav k souboji se blížící stkvělým křížem
nad hlavou svou jest ozdoben a dvěma anděly střežen, vzdal se
okamžitě všech svých odbojných úmyslů, pokořil se také veřejně
před sv. Václavem za odpuštění jej prose, načež sv. Václav hned
ijemu samému nový nevšední důkaz své otcovské lásky podal.
Odpustil mu totiž ze srdce, a ponechal mu i celé jeho dosavádní
panství, řka: Vrať se domů s pokojem a měj na svém dosti; já
tvého nežádám. Dá se snadno pomysliti, že událost ta, byvši
v celé zemi rozblášena, velikého dojmu na veškeré obyvatelstvo
způsobila, což i z toho vysvítá, poněvadž ústní podání o té udá
losti velmi živé se udrželo v národu našem a častokráte i na
obrazích kostelních představeno bývá.
Když se pak zprávy o neobyčejných ctnostech křestanských
sv. Václava, a o zvláštní ochraně Boží, kteréž požíval, mimo Čechy
i v cizích zemích roznesly, způsobily všude velmi dobrý účinek,
což dle svědectví legendy Gumpoldovy k obecnému dobru země
České nemálo prospívalo. Biskup Gmnpold praví totiž 1): „Když
pak jasněji po světě rozšířila se krása ctností jeho, o dobré obecné
pečlivým řízením knížete s nebes chráněného tím bedlivěji bylo
postaráno.“ To vztahuje se tuším hlavně na poměr země České
k říši Německé a k tehdejšímu králi Německému Jindřichu Ptáč
níkovi, který poznav blíže obdivuhodné ctnosti sv. Václava a hor
livost jeho apoštolskou v rozšiřování víry Kristovy, měl jej ve
veliké nctivosti, a mu nejen vzácný ostatek sv. Víta mučeníka na
znamení úcty své daroval, ale i zemi Českou ročního p0platku,
jejž mu odváděti měla, zprostil.
Tímto způsobem naplňoval tedy sv. Václav jednu stránku
těch povinnosti, které pro každého knížete-otce ze starobylého
zřízení pohanského vlastně vyplývaly, které však před vniknutím
víry Kristovy do Čech z části ani nebyly poznány, & tím méně
od knížat pohanských splňovány.
Avšak s důstojnosti knížete-otce bylo u pohanských před
kův našich spojeno i nejvyšší kněžství, a právě na tento úřad
nejvyššího kněze kladli staří Slované pohanští tak velikou váhu,
že dle svědectví starého kronikáře Helmolda nejvyšší kněz u nich
mnohem větší úcty a vážnosti požíval než sám kníže panující.
kdykoli se přihodilo, že u některého národu Slovanského úřad
') Prameny dějin Č. 1'). 1. str. 157.
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kněžský s úřadem knížecím v jedné osobě spojen nebyl. Praví
totiž Helmold 1): „Král u Slovanů požívá v porovnání s knězem
skromné úcty.“ Vzdal li se tedy sv. Václav jakožto kníže křesťan
ský nejvyššího kněžství pohanského v Čechách, bylo se následkem
tohoto pohrdání co obávati, že úcta a vážnost knížete Václava
převeliké škody utrpí. Přese všechny takové obávky a jiné ještě
překážky pohrdal však kníže Václav úplně a zjevně nejvyšším
kněžstvím pohanským, které mu dle tehdejšího zřízení politického
a náboženského náleželo. Ale Hospodin Bůh všemohoucí nahradil
mnohonásobně obět, kterou mu sv. Václav z lásky k víře Kristově
přinesl. Milostí svou svatou učinil totiž Bůh z knížete Václava
apoštola víry křesťanské v Čechách, obdařiv jej zároveň tak veli
kými dary Ducha sv., že Václav činnost svou apoštolskou s ostat
ními povinnostmi tehdejšího knížete panujícího výtečně sloučil,
a že si působením svým apoštolským mnohem větší vážnosti a úcty
v celé zemi vydobyl, než si kterýkoli z jeho pohanských před
chůdců spravováním kněžského úřadu pohanského získati mohl.
Ano právě tímto sloučením důstojnosti knížecí s důstojnosti kře
sťanského apoštolátu ve své osobě stal se, jakož za to máme, náš
milý sv. Václav oním vznešeným vzorem knížete-otce křestan
ského, o němž starobylá ústava Slovanská jakési tušení měla,
kteréhož se však ani v obrazotvornosti své, a tím méně ve sku
tečnosti předkové naši pohanští dodělati nemohli.
'
Vizme tedy nyní, jakým spůsobem sv. Václav jakožto vy
volený apoštol Boží působením svým nahražoval všecko to, co
dřívější knížata jakožto nejvyšší kněží pohanští činívali. U našich
pohanských předků panoval obyčej, že otcové čelední t. j. nejen
starostové rodinní ale i kmenovi a také sám kníže panující za
soumraku do posvátných hájů a lesů zacházel přinášeje tam po
svátnému ptactvu oběti, t. j. přinášel tam krahujcům, sovám, vý—
rům, havranům, vlaštovkám a jinému ptactvu za potravu všelijaké
obilí maso a jiné podobné věci; klaněl se tam stromům a jiným
přírodním věcem, jež za bohy pokládal; bil se před nimi v čelo
na znamení své úcty, a chválu jejich vyhlašoval. Rozumí se samo
sebou, že tyto oběti pozdě do noci trvaly. a že se i v zimě, když
mnoho sněhu bylo, konaly, poněvadž právě v této době ptactvo
potravu svou s tíží nalezá. O těchto pohanských obyčejích předků
našich máme krom jiných zpráv zjevné svědectví v Rukopisu Krá
lodvorském, kde hrdina Záboj na cizí vojsko křesťanské, jenž do
Čech vtrhlo, mezi jiným takto žaluje:
') libro lI. cap. 12.
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„I vyhanie z hájov ') vsie krahujeg)
i kací bozi v cuzej vlasti-7),

takým sě klaněti zdě 4) i jim oběcatioběti')
I nesměchu “) sě bíti v čelo před bohy,

ni v súlnrky jim dávati jiesti7).
Kamo otčík 8) dáváše krmě bohómi'),
kamo k nim hlasat chodívášew)
posěkachu vsie drva "),
i rozhrušichu vsie bohy“ 'a).
Nuže sv. Václav pohrdnuv kněžstvím pohanským a lláSlEdel'
příklad Syna Božího chodíval také v noci na modlitbu do kostelů,
a chodíval tam i v zimě, když mnoho sněhu bylo. Kníže Václav
jsa křesťanem a apoštolem, nosíval také v noci pšenici a víno,
ale ne za obět krahujcům a sovám, jako to činívali předchůdcovó
jeho a za doby tehdejší ještě mnozí jiní starostové; nýbrž za tou
příčinou, aby z pšenice a hroznů hostie a víno pro nejsv. obět
mše svaté, v kteréž se Syn Boží za nás poznovu nekrvavým
způsobem obětuje, připravil. Zbožnými skutky těmito, které v taj
nosti nezůstaly, byl zajisté mnohý na to upozoměn, kde a jakým
způsobem se Bohu pravá obět přináší. A když Václav, kníže pa
nující, který se jako nejrozšafnější otec o své nejchudší poddané
staral, zimního času ve sněhu bosýma a krvácejícíma nohama
kostely navštěvoval, dovtípil se toho snadno lid pohanský, že tak
moudrého, rozšafného a dobročinného knížete jen nejzávažnější
důvody k tomu mohly přiměti, aby pohrdaje sovami, krahuji.
stromovíín, klaněl se nejsv. Svátosti oltářní. Knížata a starostové
jsouce kněžími pohanskými, pěstovali posvátné háje a lesy, &kníže
Václav jsa apoštolem Kristovým stavěl chrámy Bohu živému po
celé zemi, pečuje bedlivě o to, aby stkvostné a zlatými ozdobami
hojně byly okrášleny. Ano přičiněním sv. Václava konaly se již
za jeho panování, jakož legenda Petrohradská zvláště vypravuje 13),
služby Boží v Čechách, an v zemi ani biskupa nebylo, tak nádherně
a slavně, a sice „po všecky dny“, jako se tenkráte jen u velkých

') I vyhánějí z hájů —- *) všechny krahuje, jež pohanští Slované za 130—
svatné ptaky měli — a) i jací bohové jsou v cizí vlasti, — *) takovým
se zde klaněti, — 5) a jim obětovati obět máme. — “) I nesměli se bíti
v čelo před bohy -— 7) ani jim za soumraku jist dávati. — “)Kam otčík.
t. j. hlava rodiny, vojvoda, kníže — ') daval potravu bohům — lo)a kam.

chodíval vyhlašovat jejich chvalu — ") tam posekali cizinci všechny
stromy — ") a tam rozrušili, zničili cizinci všechny bohy.
") Prameny, D. 1. str. 130.
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dávno již pokřestaněných národů dělo. Jak velikého dojmu právě
tyto slavné a nádherné služby Boží na lid Český, pohanský &kře
sťanský, způsobily, můžeme snadno dle toho souditi, že povaha lidu
Českého až po dnešní den velice jest zaujata pro slavné a nád
herně služby Boží, odkud také pochází, že předkové naši tolik
nádherných chrámů a tolik fundaci na slavné služby Boží založili.
Knížata a starostové pohanští dávali při jistých obětech hlučné
hody; kníže Václav zajížděl, kdykoli mohl, na výroční svátky po
svěcení chrámů do rozličných hradů, kdež službám Božím veřejně
v kostele obcoval, a poddaným svým i v tom příkladem býval,
kterak se při hostinách a radovánkách chovati mají, ale v ho
stinách pohanských žádného účastenství míti nechtěl. Pohanští
knížata a lid ctili středné bohy a. běsy; kníže Václav vyznával
a ctil jednoho jediného Boha, ale s velkou bedlivostí ctíval svaté
a světice Boží, sbíraje pilně jejich sv. ostatky, které v kostelích
ukládal, aby on sám a ostatní poddaní jeho četných přímluvců
u Hospodina měli.
Knížata pohanská chodívali do hájů a leSů, kdež bohův
& běsův svých domnělou chválu hlásali; kníže Václav, pohrdnuv
kněžstvim pohanským a nadchnut jsa pravým duchem apoštolským
kázal víru Kristovu při každé příležitosti s takovou horlivostí
a líbeznosti, že slova jeho „jako plovúcí stred“ ') z úst jeho
vycházejíce, hluboko do srdce posluchačů proto zasahovala, poně
vadž všecko, co kázal, sám pevně. věřil a skutky svými také napl
ňoval; „vyučováním nevědomých a utvrzováním vyučených zastk-věl
se sv. Václav všechněm co příklad na věky“ tak praví starobylá
legenda Gumpoldova 2). Zasedaje na soudě zemském jakožto nej
vyšší soudce celého národu, míval kníže Václav obdivuhodnou
útrpnost i s nejhmbšími vinníky, nechtěje je na smrt odsouditi,
aby času k polepšení života svého nabyli, pročež také všechny
šibenice v zemi pobořiti' kázal 3): avšak tentýž milostivý kníže
Václav, hlásaje jako apoštol sv. evangelium líčil s velikým důrazem
tresty věčné, jež spravedlnost Boží upravila těm, kdo srdcem
zatvrzelým neb z pouhé nedbalosti víru Kristovu od sebe zamítali 4).
Kníže Václav zdráhal se rozhodně rozhazovati jmění knížecí dle
způsobu pohanských knížat na strojení stkvostných, mnohdy i ne
čistých hodů & na pořízení darů pro ziskuchtivé a zhýralé velmože
') Císař Karel IV.; viz Spisy jeho vydané od Jos. Emlera str. 112.
') Prameny, D. I. str. 150.;
3) Tamtéž.

') Tamtéž 151.
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a dvořany: ale tentýž kníže Václav vynakládaje s nevídanou ště
drosti bohatství své na stavby chrámů, na vykupování otroků
a dlužníků, na zaopatření chudiny, hlásal zároveň s nadšeností dle
sv. evangelium poddaným svým, jaké poklady neocenitelné upravil
Bůh ve slávě nebeské všem, kdo dle jeho svaté víry zde na zemi
žijí a se lakotě a smyslnosti všeliké neoddají. Kníže Václav. jsa
pravým apoštolem Kristovým činil & vykonával nejprvé sám co
víra Kristova nařizuje, a pak teprv kázal, jako sv. evangelium
o Synu Božím vypravuje, že nejprvé konal a pak teprv učil.
Kníže Václav pohrdaje kněžstvím pohanským pokládal se vždy za
otce poddaných svých, a jakožto otec modlíval se neustále za sebe
a také za lid svůj, jako vypravuje legenda Gumpoldova. Což
tedy divu. že kníže Václav kázaním, vyučováním svým „celou
Českou zemi slavně osvítil,“ jakož o něm Karel IV. Otec vlasti
pravil '), a že jej lid Český za svého knížete-otce pokládal?
Zkrátka, kníže Václav, pohrdnuv kněžstvím pohanským stal se
z milosti Boží a svým vlastním přičiněním „středem duševním celé
církve křesťanské v Čechách “),“ kdež tenkráte biskupa ještě nebylo
a získal si svatým živobytím svým a svou činností apoštolskou
takovou úctu a. vážnost u lidu Českého i u cizinců, jaké žádný-
jiný z knížat pohanských, před ním panujících, nikdy nepožíval.
Lid Český měl jej za svého pravého knížete-otce. Tato úcta
a vážnost vzrostla pak ještě výše, a vpustila ještě šířeji a hlouběji
kořeny své do národu Českého, když kníže-otec Václav smrt muče—
nickou za víru křesťanskou dobrovolně podstoupil, & když jej
Hospodin Bůh sám hned po této smrti nejedním zázrakem před
celým národem oslavil. Oslavou touto doplněn byl konečně onen
obraz knížete-otce, o němž pohanští předkové naši jakési temné
tušení měli, a který si při bludech svých pohanských ani předsta—
viti neuměli; nebot zázraky, jez Bůh na přímluvu sv. Václava
činil, přesvědčily předky naše i o tom, že kníže-otec Václav nikoli
v domnělé pohanské navi, ale v pravém nebi u téhož Hospodina
všemohoucího žije a s ním kraluje, jehož svatou víru zde na zemi
tak horlivě rozšiřoval, pěstoval, a pokřesťaněním národ Český od
hrozící mu záhuby vysvobodil. Ze zázraků těch viděli předkové
naši patrně, a porozuměli tomu velmi dobře, že kníže—otecVáclav
na onom světě není pouhým smyšleným bůžkem domácím, čili
šotkem, hospodáříčkeni neboli dědkem pohanským, ale že tam ve
slávě nebeské jest velikým světcem křestanským, že zásluhy a při—
') Spisové císaře Karla IV., Jos. Emler str. 112.
") Fr. Beneš, Památky arch. D. VII. str. 473.
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mluva jeho u Boha Všemohoucího veliké váhy a platnosti mají,
a že svatý kníže-otec Václav poddané své neustále ještě za své
dítky pokládá, za ně neustále u Boha oroduje, že je ochraňuje
a jim ku pomoci spěchá, když se k němu buď v potřebách svých
soukromných aneb v svizelích obecných za přímluvu a za pomoc
utíkají. Zázraky tyto a živá pamět na vzornou otcovskou lásku,
již kníže Václav k poddaným svým míval, povzbudily předky naše
i k tomu, že s pravou synovskou láskou a důvěrou sv. Václava
svým hlavním dědicem t. j. svým pánem čili knížetem a otcem
v nebi u Boha všemohoucího oslaveným nazývali, a že také z úcty,
z vděčnosti, z důvěry a lásky křesťanské celý národ Český „rodinou

svatého Václava“ jmenovali, jakož tomu zjevně letopisec Kosma
nasvědčuje. A z téhož pramene pošlo, že národ náš víru katolickou
nazývá vírou Svatováclavskou, _že řeč svou nazývá jazykem Svato
václavským, že zemi Českou jmenuje dědictvím Svatováclavským
neb vlastí Svatováclavskou, že míru plnou a vrchovatou zove mírou
Svatováclavskou, a že mu vůbec všecko milé a drahé Svatováclav
ským sluje. Odtud také hlavně pochází, že předkům našim do boje
za krále a za vlast táhnoucím starobylá píseň Svatováclavská
sloužila za váleční píseň, a že až podnes nejen u hrobky sv.
Václava v Praze na Hradčanech, ale po celé zemi České zbožně
se prozpěvuje:

Ty jsi dědic České země,
Rozpomeň se na své plémě,
Nedej zahynouti nám
Ni budoucím
Svatý Václave! Kyrie eleisonl
Nediv se však nikdo tomu, že přese všechny výtečné ctnosti
a zásluhy našeho milého sv. Václava jedna část tehdejších pohanů
v Čechách lehké břímě a sladké jho Kristovo na sebe vzíti
nechtěla, a přidržujíc se svých modloslužebných názorů v pohan—
ských neřestech napotom ještě po delší dobu žila. Známo jest ze
sv. evangelium, že i mnoho Fariseů vzdělaných kázaním samého
Syna Božího na víru nebylo obráceno, ač nesčetných zázraků,
které Kristus Pán činil, na své vlastní oči viděli, a jim také jeho
nejsvětější život velmi dobře byl známý. Hříšná srdce zatvrzelost,
jenž bývá výsledek mnohých těžkých hříchů, kterým se člověk
náruživé oddal, a kterých se sám nikterak sprostiti nechce i když
mu milost Boží kyne, byla toho příčinou, že Fariseové i poznanč
pravdě zlomyslně odpírajíce, konečně v nevěře své a v hříších
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svých zahynuli. Pročež Pán Ježíš Fariseům pravil: „Bude—li
kdo chtíti vůli jeho (t. j. Otce nebeského) činiti, pozná o učení
mém, zdali z Boha jest, čili já. sám ze sebe mluvím.“ (Jan
7, 17.) A jak se vedlo Fariseům za časů Krista Pána, tak
se vedlo napotom u jiných národů, a i v našem Českém národu
jedné části pohanských hříšníků a zatvrzelců. Povinnost člověka
každého jest, spolu účinkovati s tou milostí, kterou mu IIOSpodin
Bůh milostivě a milosrdně podává, poněvadž Bůh, šetře svobodné
vůle lidské, chce, aby mu člověk, jakožto tvor rozumný, dobro
volně sloužil, a si touto dobrovolnou službou svou hojných zásluh
pro život věčný získal.

Konečně zde klademe ještě jednu vysvětlivku. Slovo „děd“
znamenalo dle udání Jos. Jirečka ') prvotně muže velikého, otce
totiž v poměru k malým dětem. Význam ten zachoval se až podnes
v Litevské řeči, v kteréž didis a dide znamená tolik co velký,
velká. Kronikář zvaný Dalimil, jenž na počátku století XIV. ještě
žil, znal dobře staročeské slovo děd, dědek a význam, který v staré
češtině mělo. Asi po sto letech po Dalimilovi znamenalo však
slovo děd v řeči České jen muže starého. O významu slov „dědina,
dědictví, dědic“ podal Herm. Jireček tento výklad"): „Dědina“ zna
menalo všecken nemovitý statek rodu v jedné osadě a v nedílnosti
živoucího. „Dědictví“ značilo vlastnictví, „dědic“ vlastníka. Dědina
náležela rodu jakožto osobě neumírající, přenášení vlastnictva
s pokolení na pokolení nebylo třeba, ještot přecházelo přirozeným
způsobem samo sebou; nebylo testamentův. Živoucí členové měli
právo držitelské. Bohatství jejich záleželo předně ve výtěžcích
z rolí (slovo „zboží“ značí prvotně obilí), za druhé v dobytku
(slovo „statek“ značí původně dobytek). Nedílnost jmění udržela
se do pozdních století. Náčelník rodu t. j. vladyka, vojvoda., kněz,
kmet, hospodář, byl správcem rodu i statku; zemřel-li, obral sobě
rod z prostředka svého jiného Závod tento pamatoval se po dlouhé
věky ve vladařích rodů panských“

A v jiném díle svém praví ještě týž spisovatel takto 3): „Co
bylo rodu vlastního, sloulo dědictví. Vlastník
z té příčiny slul
starým Čechům, jako Polanům podnes: dědic ((lziedic). Staří

Cechovénazývajícepatrony České „dědice

České

země“,

nemínili tím, že by pouze byli ochránci, obhajovatelé země, ale
-) Časop. Mus. kr.-il. Česk. 1863 str. 263 a 1861 str. 360.
") Spisy záb. a rozp. str. 161.
3) Slovanské právo atd. D. I. str. IM.;
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nadto výše vlastníky,

pány jejími. Až do XV. století roz

uměno slovem dědictví to, čemu nyní říkámevlastnictví.“ A že
slovo. „dědic a dědictví' v Českém právu skutečně tohoto významu
měla, to dokázal Dr. Herm. Jireěek v témž spisu svém četnými
doklady 1).

Ze všech těchto poznámek jest tedy na bíledni, že když
staří předkové naši katoličtí sv. Václava, jakož i ostatní naše
sv. patrony zemské, nazývali „dědici země České“, neobmýšleli
tímto názvem říci, že tito svatí a světice Boží jsou jen naši ochran
cové, což vlastně slovo patron“ znamená, ale že jsou mimo to
po Bohu prvními vlastníky, prvními pány země České a obyvatelů
jejich; pročež také ve starých spisech českých častokráte čteme:
„naši svatí dědicové a patronové“ aneb „náš svatý dědic a pa—
tron“. A to jest zajisté patrná známka veliké a zvláštní úcty,
kterouž předkové naši k týmž svatým dědicům mívali, a kterou
se národ Českoslovanský nad jiné národy vyznamenával. Zároveň
byla pak tato hluboká úcta k svatým patronům našim nepopira
telným svědectvím pravého a ryzého ducha katolického, který
naše předky ovládal; nebot známo jest z dějepisu církevního, že
čím větší úctu a důvěru k světcům a světícím Božím některý
národ katolický, aneb i jednotlivý katolík v srdci svém chová.
tím živější a účinnější víru katolickou jest u něho také nalézti
A čím více úcta k svatým, zejména pak k svatým zemským pa
tronům, a důvěra v mocnou přímluvu jejich u Boha v někte
rém národu chladne, tím slabším stává se národ ten i ve víře
katolické.
Pokud“ nám známo jest, nestává na celém světě katolickém
mimo jednu výminku, jiného národu aneb jiné země, kdež by- se
svatí zemští patronové čili ochrancové nazývali také „dědici“
t. j. vlastníky, pány této země a téhož národu, jakož se u nás
v Čachách od věků nazývali a posud nazývají. A ta jedna výminka
v ohledu tom může nám Čechoslovanům sloužiti nejcnkzvláštnímu
potěšení duchovnímu, ale slouží nám mimo to ještě za patmý
důkaz, že slavní předkové naši katoličtí v pravém, čistém a veskrze
ryzém duchu sv. církve katolické jednali, když se zvláštní oblibou
nejprvé našeho milého sv. Václava, a po něm i ostatní naše sv.
patnony zemské „dědici země Ceské“ t. j. vlastníky, majetníky,
pány- země České nazývali. A kde stává této jediné výminhy?
V Římě samém, v církvi Římské, v hlavním sídle celé církve
katoli. ké, kdež se vždy víra katolická čistá, ryzá a nepoškvrněná
___...—

') Tamtéž na str. 155.
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udržela. Známo totiž, že sv. Petr apoštol jest nejhlavnějším patro
nem čili ochrancem církve Římské, poněvadž v Římě papežskou
stolici založil, a tam také svou mučenickou krev prolil. Známo
jest mimo to, a lze se toho v nesčetných téměř tiskem vydaných
spisech, jakož i v občžních listech papežských dočísti, že od věků
již Řím samý a země papežské nazývaly se „patrimonium sancti
Petri“ t. j. dědictví otcovské, čili vlastnictví sv. Petra. Živá, čistá
a ryzá víra katolická přiměla tedy papeže a lid Římský k tomu,
že Řím a tamní země z úcty & z důvěry k svému prvnímu
sv. ochranci čili patronu nazvali „dědictvím otcovským, vlastni
ctvím otcovslq'un sv. Petra“: a tatáž živá, čistá a ryzá víra kato
lická přiměla i naše předky katolické k tomu, že ncjprvé našeho
milého sv. Václava ?. veliké úcty, důvěry a vděčnosti své k němu
nazvali „dědicem země České“, a že po sv. Václavu i ostatní své
svaté zemské ochrance podobným způsobem nazývati počali.
Nebude tuto od místa, krátce aspoň pověděti, jak hluboko
v mysli své a v srdci svém pojal císař Karel IV., „Otec vlasů“,
celý význam toho, že předkové naši katoličtí sv. Václava „dědicem
země České“ nazvali, a jakým způsobem týž Otec vlasti za tou pří
činou svou zvláštní úctu & důvěru k sv. Václavu na jevo dal.
R. 1341 uznán byl císař Karel IV., tehdáž ještě markrabí Mo
ravský nazýván, na valném sněmu zemském v Praze za právního
nástupce na stolci královském v Čechách po smrti otce svého
krále Jana Lucemburského. Karel staral se pak o to, aby k bu—
doucí korunovaci své na království České novou důstojnou korunu
královskou pohotově měl. K tomu cíli nashromáždil mnoho zlata.
ryzého, a velký počet drahých kamenů. K tomuto pokladu připojil
ještě starobylou zlatou korunu, kteréž králové Čeští dříve užívali, a
odevzdal celou tuto bohatou sbírku zlatníkům Pražským, aby mu
z ní novou korunu královskou zhotovili. Odjížděje téhož času za
příčinou vládních záležitostí na Moravu odevzdal péči o toto stkvo
stné a drahocenné dílo své milované manželce, markrabině Blance.
Zlatníci Pražští pracovali pilně na nové koruně královské, ale
najednou shledali, že se jim ještě zlata nedostává. Šli tedy k mark
rabině Blance, aby jim potřebného zlata dodala. Blanka však ně
měla právě žádného ryzého zlata v záloze, ale zpomněla si, že

stává ještě jedné korunky zlaté, kterouž knížata čeští za dávných
časů nosívali, a která od delší doby již ustavičně spočívala na
hlavě sv. Václava. Rozkázala tedy Blanka vzíti korunku tuto
s hlavy sv. Václava, & dáti ji zlatníkům, aby jí k dohotovení nové
královské koruny upotřebili. Markrabí Karel, navrátiv se z Moravy,
a uviděv novou korunu královskou, měl z ní velké potěšení. Na—
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jednou se však táže manželky své, bylo-li s dostatek zlata, které
před odchodem svým zlatnikům zanechal? Blanka mu vypravovala,
kterak se zlatníkům zlata nedostávalo, a že tudyž nařídila, vzíti
s hlavy sv. Václava onu starobylou korunku, a rozdělati ji do
nové koruny. Markrabí Karel ulekl se toho a zkormoutil se
nad tím velice, že sv. Václavovi, knížeti velebnému, korunka
zlatá, již od věků na své hlavě vždy míval, odňata byla, doklá
daje, že o tom již na své cestě jakési tušení měl, a že z toho
nyní velikou žalost má. Tato žalost a úzkostlivost markraběte
Karla měla v tom své příčiny, že si velice ochrany a přímluvy
sv. Václava u Hospodina vážil, a tudyž se toho obával, aby do
tčený případ nebyl jakési zneuctění sv. Václava, a aby zlých ná—
sledků pro něho samého a pro zemi Českou neměl. Konečně se
celé této záležitosti ujal tehdejší arcibiskup Pražský bl. Arnošt
z Pardubic, upomínaje markraběte Karla na to, že případ ten
stal se z pouhého nevědomí a nedorozumění, a že to tudyž nelze
pokládati za nějaké zneuctění sv. Václava, když mu dotčená ko
runka zlatá s hlavy jeho odňata byla. Mimo to dal arcibiskup
Arnošt markraběti Karlovi ještě na srozuměnou, že to všecko může
býti nějakým způsobem opět napraveno, aby sv. Václav podobné
ozdoby nepohřešoval; načež se markrabí Karel zase utišil. Tato
událost, a vůbec hluboká úcta a důvěra, již markrabí Karel k sv.
Václavu měl, přiměla jej k tomu, že tuto novou, drahocennou ko
runu královskou, témuž našemu milému sv. Václavu, dědici a
ochranci země České, na všechnybudoucí časy daroval. Od této
doby nazývali ji pak předkové naši korunou sv. Václava, a tak
nazýváme ji až po dnešní den. A to jest tatáž svatá koruna
Česká, kterouž napotomní králové Čeští až do nynějšího století
vždy na království korunováni byli. Nazýváme ji svatou, poněvadž
ji bl. Arnošt z Pardubic, první arcibiskup Pražský, církevním po
žehnáním posvětil. Nazýváme ji svatou, poněvadž ji-Karel IV. sv.
Václavu na všechny časy budoucí zasvětil a obětoval, pročež také
korunou Svatováclavskou sluje. Nazýváme ji svatou a Svatová
clavskou, poněvadž do koruny té rozdělána byla také ona staro
bylá korunka knížat a králů Českých, která od nepamětných dob
vždy na hlavě sv. Václava spočívala. Nazýváme ji konečně svatou
a Svatováclavskou, poněvadž to na prosbu markraběte Karla papež
sám z plnomocenství apoštolského potvrdil, že koruna ta pro
všechny budoucí časy sv. Václavu patří a náleži, o čemž záhy
ještě více povíme. Dle ustanovení a nařízení markraběte Karla
spočívala tedy tato nová, drahocenná koruna královská vždy na
hlavě sv. Václava. Právo, sejmouti ji s hlavy téhož sv. dědice
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a patrona, měli jenom tři kanovníci chrámu Páně Svatovítského,
děkan totiž, strážce a sakristán. Tři kanovníci tito byli pod zvláštní
přísahou, žádný z nich nesměl býti cizinec, ale všickni tři měli
býti vždy rodem svým z Čech, a kdykoli korunu svatou s hlavy
sv. Václava sjímali neb ji na hlavu jeho kladli, zavázáni byli, ko
nati to s jistými obřady a modlitbami. Dle ustanovení Karla IV.
zavázán byl také každý napotomní král Český platit ku prospěchu
chrámu Páně Svatovítského 300 kop grošů Českých t j. asi 6000 zl.
dle nynějších peněz za to, aby mu koruna Svatováclavská ku ko
runovaci na království České zapůjčena byla. A kdykoli král
Český při své korunovaci aneb při jiných slavnostech koruny té svaté
užíval, měli svrchu dotčení tři kanovníci povinnost 0 to peěovati.
aby sv. koruna ještě téhož dne na hlavu sv. Václava Opětvložena
byla. Od sv. Václava vypůjčil si napotom císař Karel IV. Otec
vlasti sám za určitý poplatek tuto korunu svatou, když r. 1347
na krále Českého v chrámu Páně Svatovítském slavně byl koru
nován, aby tím světu na jevo dal, že mu skrze sv. Václava a na
jeho přímluvu království České od Boha bylo propůjčeno, 'a aby
tím také patrně dokázal, že po Bohu všemohoucím za prvního
a hlavního krále Českého, za dědice země České uznává sv. Vá
clava, který svou mocnou přímluvou u trůnu Božského milosr
denství osudy říše České řídí a spravuje. A tato svatá koruna
královská byla dle nařízení Karla IV. ještě téhož dne po jeho
korunovaci vložena na hlavu sv. Václava, a spočívala na ní dnem
i nocí, aby svět vůbec a zejmena abychom my Čechové tomu po
rozuměli, že císař Karel IV. sebe sama pokládal jen za viditelného
zástupce a pomocníka sv. Václava v důstojnosti královské, a že
císař Karel IV., Otec vlasti, po všechen čas panování svého dnem
i nocí říši Českou řídil a Spravoval pod mocnou “ochranou a pří
mluvou sv. Václava, zkrátka, že císař Karel IV. našeho milého
sv. Václava měl a pokládal za hlavního dědice a ochránce země
České, který nedá zahynouti nám ni budoucím. Za své návštěvy
v Avignoně r. 1346 vyžádal si také Karel IV. od papeže Klementa Vl.
zvláštní bullu na to, aby každý člověk, buď si stavu světského neb du
chovního, aneb kterékoli vynikající důstojnosti, skutkem samým v po
kutu klatby církevní upadl, který by pod jakoukoli záminkou tuto
novou korunu královskou s hlavy sv. Václava odcizil, odejmul neb do
zástavy dal, a vyjmouc nebezpečí smrti, nemohl jej pak žádný,
jedině papež sám klatby té sprostiti, i když by byl korunu již
navrátil. Není o tom pochybnosti, že Karel IV. touto přísnou
bullou papežskou na ten čas chtěl i to zameziti, aby jeho vlastní
otec, král Jan Lucemburský, novou tuto korunu Českou k jiným
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účelům neobrátil, aneb ji do zástavy nedal, jako prý jednou dříve
již starou korunu královskou za tou příčinou do zástavy dal, po
něvadž se mu vždy peněz nedostávalo, a také k tomu svolil, aby
dvanáctero stříbrných soch z hrobu sv. Václava bylo odcizeno.
Avšak k tomu všemu ponoukala Karla IV. především a hlavně
veliká zbožnost, úcta a důvěra jeho k sv. Václavu, jakož tomu
zřejmě nasvědčuje sám papež Klement VI. v dotčené bulle své,
řka, že Karel IV., tenkráte ještě markrabí Moravský, „ze své
oddanosti a ze zbožné své úcty k sv. Václavu, bývalému knížeti
Českému, tuto drahocennou korunu zhotoviti & na hlavu téhož
světce dal vložiti s tím úmyslem, aby s hlavy té nebyla odňata“,
leda v pádech svrchu vytknutých 1).

.) Viz bullu tuto u Boh. Balbina, Miscellan. libr. VI. pars posterior, pag. 4.

Knihy dvanácté.
Význam blahodarn prorockého u svatých vůbec.—Zpravy v legen
dách zaznamenané, že sv.Václav blahodar proroeký již v mladistvém
věku svém obdržel, a jím až do smrti své byl oslaven.—Pi'íčiny, pro
které se vůbec národové utíkali o zjevení vůle Boží. — Nástin řady
pravých Bohem vzbuzených proroků mezi nejstaršími patriarchy,
a pak v Starém i v Novém Zákoně. —-I pohanům a hi'išníkům
udělil Bůh leckdy blahodar prorocký. -—Trojí druh pravých pro
roků. — Známky, jimiž se pravý prorok od falešného rozeznává. —
Kde pravé Bohem zjevené viry není, tam se zmaha pověra. —Roz
ličné pověry u starých pohanských Čechů na soudě zemském. ——
Jiné příklady, jak velkou váhu pohanští Čechové na včšthn kladli.
—- Jak škodlivých účinků rozličné pověry v životě obecném pů
sobily, a jaké překážky z nich proti pokřesťanění lidu Českého po
vstaly. — Jak mnoho přispěl blahodar prorocký sv. Václava k od
stranění dotčených překážek.
V životopisech rozličných svatých dočítáme se toho často
kráte, že Hospodin Bůh velkým svatým a světícím Božím, zvláště
pak těm, kteří činností svou jiným lidem ku Spasení napomahají,
neobyčejné dary a milosti uděluje, aby se tím schopnějšími nástroji
v rukou Prozřetelnosti Božské stali, & k věčnému blahu duší tím
více přispívati mohli. Mezi takové dary neobyčejné náleží též bla
hodar prorocký (charisma propheticum).
Nejstarší a také pozdější legendy Svatováclavské zaznamenaly
o tom více zpráv, že i náš sv. dědic "áclav tímto blahodarem
prorockým od Boha byl obdařen, tak že nejen v mužském věku,
ale již v jinošském stáří svém s jistotou předvídal výsledek
mnohých takových věcí a událostí, které na svobodné vůli lidské
závisely, a které tudyž ze svého nutného vývoje přirozeného před
vídány býti nemohou, nýbrž jediné zvláštním vnuknutím Božské
vševčdoucnosti, před jejížto tváří všechny minulé, přítomné a bu
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doucí události a činy lidské úplně jsou známy. Na první pohled
nezdálo by se ani, že by zprávy tyto 0 blahodaru prorockém sv.
Václava jakési důležitosti měly; avšak uvážíme-li pozorněji rozličné
poměry obecné a náboženské z doby pohanské v Čechách, pře
'svědčíme se snadno, jak veliké významnosti měl tentýž blahodar
u sv. Václava, a jak mnoho k tomu přispíval, aby pokřesťanění
předků našich snadněji se stalo. Majíce úmysl výpověď tuto odůvod
niti, položíme zde nejprvé zprávy v legendách o prorockém blaho
daru sv. Václava zaznamenané, a pak teprv význam téhož blaho
darn vysvětlíme.
Legenda Gumpoldova vypravuje, kterak sv. Václav v jinoš
ském věku svém za jedné noční doby měl toto vidění: Viděl
jakousi síň kněze Pavla, jenž vysoká, sloupy ozdobená a prostranná
budova byla, tak zpustošenou, že se v ní lidé více zdržovati
nemohli. Viděl mimo to i více jiných domů pobořených. Vidění
to zkormoutilo mysl zbožného Václava; nebot se hned toho obával,
že to jakési zlé znamení jest zlých věcí budoucích, které se nad
hlavou kněžstva a křesťanů vůbec stahují. Dal se tedy na mo
dlitbu i prosil Boha, aby mu pravý význam vidění toho zjeviti ráčil,
a tu pak vnuknutím Božím zřejmě poznal, že se v tušení svém
nemýlil. Zboření domů, jež viděl, znamenalo mučenickou smrt jeho
sv. báby Ludmily, a vnuknutím Božím byl Václav i o celém budou
cím sběhu smrti té poučen. Zpustošením sloupové síně kněze
Pavla, kterouž se bezpochyby chrám Páně vyrozumívá, naznačeno
bylo u vidění budoucí oloupení a vyhnanství kněží křesťanských
ze země, kteréž po smrti sv. Ludmily následovati mělo. Dle zpráv
v legendách zapsaných uskutečnilo se pak později všecko, jak to
sv. Václav předpověděl '). O tomto vidění činí též legenda Hyzova
krátkou zmínku s*); Křištanova legenda vypravuje o něm obšírně,
a jedna část toho vypravování vzata jest doslovně z legendy Gum
poldovy 3). Nebude od místa tuto připomenouti, že Bůh dle zprávy
Písma sv. podobným zjevením prorockým vyznamenal m]adistvého
Samuela, z něhož se vyvolením Božím napotom státi měl soudce
a správce celého národu Israelského. V první knize Královské
(kap. 3.) vypravuje se totiž, kterak Bůh pacholíka Samuela v chrámě,
kde archa úmluvy byla, spícího, třikráte po sobě volal, a když
Samuel, poučen byv od stařičkého kněze Heli, jak Hospodinu vola—
jícímu odpověděti má., napotom skutečně tak učinil, zjevil mu Bůh
') Prameny (1. C. D. I. str. 154.
2) Tamtéž str. 184.
8) Tamtéž str. 206.
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budoucí tresty, jež na celou rodinu téhož kněze Heli pro nepra'
vosti svatokrádežných synů jeho, a i pro slabost otcovu seslati
uzavřel. Gumpold vypravuje ještě v své legendě, kterak objevením
se tohoto daru prorockého u sv. Václava rodičové jeho velmi zara
ženi byvše, jej skrze dvořany mu nejbližší potají dali přemlou
vati, aby se od svého zbožného směru aSpoň poněkud odvrátil,
a aby se již ve svém jinošském stáří více zanášel jinými obec
nými věcmi.
Dále se dočítáme v legendě Křištanově, že sv. Václav za

živobytí svého již předzvídal, kterak jeho tělo jednou po smrti
odpočívati bude v Praze v chrámu Páně Svatovítském, jejž za
svého panování zbudovati dal. „V chrámu tomto,“ tak píše Křištan 1),
když-ho stavěli, proeházeje se kdys vyslovil prý verš Žalmisty
Páně: „Totot jest odpočinek můj na věky věkův.“
Mimo to dává více legend na srozuměnou, že sv. Václav
vnuknutím Božím o své budoucí smrti mučenické byl poučen, jakož
se cosi podobného v životopisech mnohých jiných sv. mučeníků dočí—
táme Hyzovalegenda praví 2): „Ale bratr jeho mladší ahorší, jmenem
Boleslav, podveden ďábelskou lstí proti svatému muži (t. j. Václa
vovi) se zlosyny ohavné se nradil, aby jej zabili. On však věděl
o tom, než jako člověk za vedra denního v čas sklízení sena po
vodě žížní, tak asi toužil dojíti mučenictví, avšak nikoli rukou
bratra svého, poněvadž jej miloval a věděl, že pro to by neušel
věčnému peklu.“ A nedlouho po tom praví ještě Hyzo: „Tu bratr
jeho svrchu zmíněný, jak byl se zlosyny uzavřel, poslal posla lstivě
jej pozvat do domu svého jakoby k hostině, než spíše k zavražděni
jej pozval: on sám pak o tom věděl.“
Třeba tuto na jednu okolnost upozorniti. Legenda Petrohrad—
ská vypravuje, kterak sluhové sv. Václavu již před hostinou v Staré
Boleslavi výstrahu dali, že jej Boleslav chce zabiti 3). Dále vypra
vuje legenda Gumpoldova, že sv. Václav mezi hostinou varován
byl od svého služebníka, který mu do ucha pošeptal. co hosté
s ním společně hodující učiniti obmýšlejí, a mimo to dokládá tatáž
legenda, že hosté, majíce dýky pod rouchem svým ukryté, mezi
samou hostinou třikráte již povstali, chtějíce jej zavražditi, ale že
zase na stolice se podepřeli, byvše v síle a odvaze své oslabení.
Všechny tyto jednotlivé zprávy nevylučují nikterak svrchu položené
udání, že sv. Václav již dříve, nežli se do Staré Boleslavi odebral.
') Prameny D. 1. str. 220.
') Tamtéž str. 186.
3) Tamtéž I). I. 131.
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vnuknutím Božím o svém zavraždění byl poučen. Ano legenda
Gumpoldova dává dosti jasně na srozuměnou, že sv. Václav zje
vením Božím i to věděl, že na svátek sv. Michala archanděla.
příštího totiž dne, kalich utrpení mučenického dle řízení Božího
má vypití. Vypravuje totiž takto l): „Za chvíli pak, když bylo po
stole. pozvedl se (sv. Václav). nalil vína do sklenice & oslovil
všechny lahodné timto slušného pozdravení pronešením: Spasiž
vás Spása všechněch Kristus! Kalich, jejž v ruce držím, vypití na
lásku sv. Michala archanděla nikdo z nás se neostýchej, ctíce láskou
tou dle možnosti ducha jeho vznešenost. I prosme z hloubí srdcí
svých, aby tentýž archanděl radil býti duší našich ochotným pří
jemcem a laskavým vůdcem do rajské blaženosti, kterékoli hodiny
zakonem přirozeným vyprší konec našeho živobytí. A hned po té
řeči vypil, a každému zvlášť s touž láskou a se sladkým polibením
poháru k vypití podával. Po tak ctném stolování neohroženě a bez
pohromy domů se navrátil, jelikož řízením Božím jeho umučení
bylo odloženo. Noc—na to přišlou pečlivým a horlivým konáním
modliteb i almužen probděl, a věda co naň čeká, odhodlán byl
pro Krista smrt podstoupitis'
Legenda Křištanova též tomu výslovně nasvědčuje, že sv.
Václav vnuknutím Božím o své nastávající smrti mučenické byl
poučen, dříve ještě nežli se do Staré Boleslavi na posvícení byl
odebral. Dočítáme se v ní tohoto 2): „Než lidského pokolení
nepřítel . . . . bratru jeho mladšímu (t. j. Boleslavovi, bratru sv.
Václava), oblouzenému radou přemnohých nešlechetníků želících,
že musí zanechati zvyků svých a nesmějí nikterak oddávati se
věcem zakázaným, proti svému bratrovi zbraň nenávisti a vraždy

nabrousil.To všecko vnuknutím Ducha svatého

on

předvídal, než jako jelen po vodě žížní, nejinak po palmě slávy
mučenické zatoužil, však nikterak z ruky bratra svého, poněvadž
věčné zkázy jeho se hrozil; předce však měl vždy důvěru v Krista.“
Ilegenda císařem Karlem IV. sepsaná jasnou zprávu o tom po
dává. že sv. Václav nejen o své budoucí smrti mučenické, ale i o dnu,
kdy ji podstoupiti má, zjevením Božím byl poučen. Praví císař Karel
IV.B: „Tehda svatý Václav smrt svú předvědčv, nevinný jako ovčička
dobrovolně sě přepustil. A to s velikú radostí učinil; neb toho
hieše (byl) dávno žádal, aby pro svatú vierú svú krev prolil.
1) Tamtéž str. 159.
1) Tamtéž str. 216.

') Josef Emler, Spisové císaře Karla W. str. 116 a 117.
Památky- Staroholealavské.
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A když na těch hodech svatý Václav s svými rytieři na večeři
sedieše (seděl),propověděk nima řka: Zejtra u vigilji rajského probo
Šta (t. j. představeného zástupů andělských), svatého Michala, kalich
utrpenie pro mého milého Hospodina píti budu, aby svatý Michal
duši mů Hospodina obětoval. A vy tuto také se ínnú jasně píte
a hodujte: neb již od tohoto času vína s vámi píti vieč nebudu
této úrody.“
Legenda KřiStanova přináší ještě jim'- svědectví o prorockěm
blahodaru sv. Václava, vypravujíc takto '): „ROZpomenuvse potom na
bábu svou sv. Václav, jak svatě živa byla na světě, a jak stkvělou
odměnu obdržela od Boha všemohoucího. prolěvaje hojné slzy,
s kněžmi a některými nábožnými lidmi se u radil. i poslal je na
hrad Tetín, přikázav jim, aby aspoň kosti neb prach setlelého těla
důstojně k němu přenesli. Sám pak zjevením Ducha svatého nabyl
jistoty a několika důvěrníkům svým sdělil, že působením milosti
Boží zmínění poslové nějaké znamení (t. j. zázrak; neboť v Písn :'
sv. nazývá se zázrak velmi často znamením) tam shledajíf- To se
také naplnilo; nebot poslové, mezi nimiž se i kněz Pavel nacházel,
vykopavše na Tetíně hrob sv. Ludmily, nalezli tělo její celé nepo
nišené, obličej pak její stkvěl se, jakoby byla ještě živa, ano
i krása jejich šatů, v kterých ji do rakve byli uložili, zůstala tak
neporušená a leskla se tou měrou, jakoby šaty téhož teprv dne
byly bývaly utkány. () téže události zaznamenal i císař Karel IV
zprávu následující ve své legendě“): Ten také dar svatý Václav
zvláštní a od Boha jměl, ez' (že) prorocký o buduciech časiech
mnohé věci převěděl, a znamenitě zjeveno mu bylo, aby těla své
babky, svaté Ludmily, na jiné miesto přenesenie učinil. A tak se
jest stalo, ež (že) po tom vidění svatý Václav celé tělo svaté
Ludmily v Tetíně nalezl, do Prahy přinesl, a v klášteře svatého
Jiřie, tu kdežto i dnes hřbí, poctivě položilf' Poukazujeme tuto
zvláště na svrchu uvedená slova císaře Karla IV., kterými praví,

že sv. Václav „prorocky o budúcích ěasiech mnohé věci
převědělf
A v legendě Hyzově dočítáme se též následující
poznámky: „Než také to, čeho jsme se z vypravování hodnověrných
lidí dověděli, mlčením pominouti vidí se nám neslušno, že již
tenkráte (t. j. v jinošském věku svém) vnuknutím Božím prorokoval

věci budoucí; než z mnohých jiných jeho proroctví

jedno

zaznamenávám“; načež se hned svrchu uvedené proroctví o ztro
skotání síně kněze Pavla vypravuje. Z těchto dvou kratičkých
*) Prameny D. 1. str. 211 a 212.
") Jo.—.Emlor, Spisové cís. Karla IV. str. 116.
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poznámek vysvítá patrně, že sv. Václav mimo svrchu uvedená,
proroctví, ještě vícekráte o rozličných jiných věcech budoucích
prorokoval.
Nyní tedy vysvětlíme, v jak veliké vážnosti a uctivosti naši
pohanští předkové věštění cili prorokování mívali, abychom na.
základě toho snadněji porozuměli, jak hlubokého významu měl pravý
duch prorocký, Bohem sv. Václavu udělený, a jak velice týž bla
spolupůsobil, aby pohanští předkové naši víru křesťanskou za
pravou uznali, a jí se konečně také oddali. A tu především uve
deme několik poznámek dvou našich domácích učenců. Fr. Palacký,
podávaje v Dějinách svých obraz obecného života Českého za doby
pohanské praví o starodavních sněmích, na nichž se o všech důle
žitostech národních pojednávalo, takto 1): „Jako každé veřejné
jednání u všech národů Slovanských a neslovanských ve staro—
žitnosti vůbec, tak i sněmování u starých Čechů zvláště, vázáno
i podrobeno bylo pod jisté obyčeje a obřady nábožné. Národové
všickni, uznávajíce v dobách rozhodných nedostatečnost rozumu
apředvědu lidského, cítívali potřebu, utíkati se k božství o nepro
středné vyjeveni jeho vůle, rady a pomoci. Takž i na sněmích
zemských panující kníže, co nejvyšší kněz národu svého, dotazoval
se vůle božské spůsoby a prostředky posvátnými“ O tomto před
mětu pojednal ještě zevrubněji Dr. Herm. Jireček ve svém důklad
ném spisu „Slovanské právo v Čechách a na Moravě“, kdež násle
dující úvahu podává 2). Praví totiž : „Jest vůbec povědomo,
kterak zákony u starých národů dávány bývaly pod zvláštní
ochranu bohů, ano že hledáno i původ zákonů v božství samém.
Právo i zákony byly vždy v těsném spojení s náboženstvím již
proto, že právo svou povahou souvisí s mravností, tedy i s nábo
ženstvím. Též i to sluší pozorovati, že moc, kterou má společnost
proti jednotlivým, aby po právu se chovali, &jestliže činí křivdu
aby napravení učinili neb pokutu podnikli, Opírati se musí, ač
má—libýti vůbec uznána, o moc vyšší, o moc nadpřirozenou, která.
vládne člověkem i lidstvem. Bez uznání moci vyšší nelze uznávati
moci podřízené. Konečně i na tom nemálo záleží, že jedná-li se
o vyzpytování pravdy, moc lidská nestačí, aby ji zcela bezpečně
vynesla na jevo; v té věci nedostatečnost lidská Opírati se musí
o bytnost vyšší, o Boha. Toto nejvíce v závodu soudů božích se
zračí: nepřiznal-li se obviněný k tomu, z čeho byl viněn, a nebylo-li
]) D. 1. č. 1. str. 205 a 206.
a) D I. str. 147. & sl.
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důkazů jiných na něho, nezbývalo než zanechati objevení pravdy
výroku božstva, co se dalo očistami. Byl—likdo viněn a cítil-li se
nevinným, nezbývalo mu než povolati se k božstvu, žet nevinen.
což se dalo přísahou. Aby smlouvy zachovaly svou moc závaznou.
bylo potřebí, opatřiti je zvláštními obřady a postaviti je. pod ochranu
božstva; odtud vysvětluje se formálnost při určování hranic, zasvě
covz'mí mezníků; na tom zakládá se velebnost řádu při soudu
samém, postupujícím v obřadech & formálnostcch na mnoze velmi
jemných a důvtipných. Co slavně umluveno, bylo svaté (sanctum.
sancitum).“
.
K těmto dvěma poznámkám našich učenců domácích dodáme
nyní ještě několik Zpráv z dějepravy biblické a z dějepisu církev
ního o témž předmětu, a pak teprv zřetel svůj obrátíme k zprávám
z dějepisu Českého.
Dle zpráv v Písmě svatém obsažených udělil Bůh všemo
houcí blahodar prorocký již praotci veškerého pokolení lidského
Adamovi \: ráji, a sice dříve ještě,

než se Adam hříchu prvo—
počátečného byl dopustil. Adam totiž uzřev ponejprv Evu, kte
rouž Bůh sám z jeho žebra byl stvořil, prorokoval vnuknutím
šožím význam a účel sňatku manželského, jakož jsme již dříve
o tom zmínku učinili '). Že nevinný Abel krví svou a mučenickou
smrtí svou prorokoval, tomu nasvědčuje sv. Pavel v listu k Židům '1).
Že Enoch potomek Adamův v sedmém koleně též prorokoval,
dočítáme se v obecném listu sv. apoštola Judy 3). Noe byl také
poučen vnuknutím Božím o všeobecné potOpě světa, prorokoval
o ní stavě archu, a po skončené potopě předpovídal duchem pro
rockým budoucí osudy všech tří synů svých 4). Abrahamovi zje
voval se Bůh velmi často, dávaje mu vědomost o věcech budou
cích, o synu totiž jeho Isakovi, o Kristu Pánu, že se z jeho
potomstva narodí, o velikém rozmnožení potomkův jeho, o dobytí
země Chananejské 5). Po Abrahamovi prorokoval opět Isak syn
jeho, a napotom vnuk jeho Jakub, jakož vysvítá z Písma sv. “").
V Starém Zákoně byli pravými proroky Božími Mojžíš, Aron, Josue,
Samuel, David, Eliáš, Elizeus, dále tak zvaní čtyři větší prorokové
Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, a mimo ně ještě dvanácte
menších prorokův, kteří ne proto slují menšími, že by méně byli
prorokovali, ale proto, poněvadž jejich proroctví u menší míře byla
sepsána, než ostatních větších prorokův. Mimo to ustanovil Bůh
v Starém Zákoně u národu Israelského ještě zvláštní místo, s kte—
') Viz knihy desáté.

— ') 11. 4. — 3) ver. 14. — *) I. Mojž. kap. 6—8.

-— 5) ]. Mojž. kap. 12. &.sl. -— ') !. Mojž. kap. 26, 27. a 49.
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réhož nejvyššímu knězi, rouchem důstojenstvi kněžského oděnému
a za zjevení Boží prosícímu, Bůh sám vždy odpovědi dával. Místo
to nacházelo se v svatostánku, kdež nad archou úmluvy spočívala
tak zvaná slitovnice, zhotovena z ryzého zlata na způsob trůnu,
a mezi dvěma zlatými Cheruby uložena. Bůh sám, dávaje rozkaz
k zhotovení této slitovnice, pravil k Mojžíšovi takto: „Odtud budu
přikazovati a mluviti k tobě nad slitovnicí a z prostředku dvou
Gherubínů, kteří budou nad archou svědectví, a všecko, což budu
poroučeti skrze tebe synům Israelským“ 1).

V Novém pak Zákoně byli proroky sám Pán a Spasitel náš
Ježíš Kristus a sv. apoštolové jím zvolení. Za časů apoštolských
bývalo více proroků mezi prvotními křestany, jakož z rozličných
míst Písma sv. vysvítá. Sv. mučeník Justin, jenž na počátku dru
hého století po Kristu Pánu zemřel, dokládá ve svém spisu, že až
do jeho doby trvala nepřetržená řada proroků v církvi sv. 9). Totéž
pravil ku konci století pátého sv. Augustin o své době 3), a. dějepis
církevní, zvláště pak životopisy jednotlivých světců a světic Božích,
podávají nám hojných a zjištěných zpráv, že v každém století doby
křesťanské bývalo více svatých, kterým Bůh blahodar prorocký
uděliti ráčil. Připomínáme zde kratiěce sv. Martina, Norberta,
Františka Assiského, Dominika, Bernarda, Ignáce, Františka Xaver
ského, svatou Birgitu, Kateřinu Sienskou, Terezii a j. v.

Hospodin Bůh nejvýš svatý ve své nezpytatelné moudrosti
za dobré uznal propůjčiti dar prorocký nejen jednotlivcům z vyvo—
leného národu Israelského, a sice mužským a ženským osobám,
ale také pohanům a leckdys i zlým zatvrzelým hříšníkům. Doklady
na to podává nám Písmo sv. Tak ku př. prorokoval vnuknutím
Božím pohanský věštec Balám, jakož se toho ve čtvrté knize
Mojžíšově dočítáme *). Dožádán byv od Moabského krále Balaka,
aby národu Israelskému zlořeěil, nechtěl k tomu Balám nikterak
svoliti, ale místo zlořeěení žehnal národu Israclskému. Když mu
pak král Balak proto výčitky činil, pravil mu Balám: „Byt mi dal
Balak plný dům svůj stříbra a zlata, nebudu moci přestoupiti řeči
Hospodina Boha svého, abych něco bud dobrého nebo zlého pro
nesl ze srdce svého: ale cožkoli Hospodin poví mi, to mluvití
budu.“ A napotom předpověděl ještě Balám z vnuknutí Božího
') 2. Mojžíš. 25, 22.
'“) Dialogus cum Try—plunwpag. 308.
3) De (Íivitate Doi lib. a'). nm. 226.
') kap. 22— 24.
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příchod Mesiáše na svět, řka: „Uzřím ho, ale ne nyní: pohledím
naň, ale ne z blízka. Vzejde hvězda z Jakoba, & povstane prut
z Israele: a potepe knížata Moabská, a zahubí všecky syny
Seth . . . . Z Jakoba bude, kterýžby panoval, a zkazil ostatky
města.“ 0 prvním králi Israelském Saulovi vypravuje též Písmo
sv. 1), že když již od Boha. byl zavržen, předce ještě .,stal se také
nad ním duch Boží . . . . a prorokoval s jinými před Samuelem“
A dle výslovného udání sv. Jana evangelisty '-'l prorokoval i nej
vyšší kněz Kaifáš, když se v radě. Židovské o usmrcení Krista
Pána jednalo, a Kaifáš sám hlavně na to doléhal. aby Syn Boží
nespravedlivě na smrt byl odsouzen. Mimo to pravil Kristus Pán 3),
že v soudní den, kdež všecko, co skryto jest. vyjeví se., přijdou
mnozí k Nému, věčnou slávu od Neho žádajíce. poně 'adž vzýváuím
nejsvětějšího jména. Jeho, t.. j. darem a moci Jeho, prorokovali,
dábly vymítali a jiné divy činili. On pak jim odvétí veřejně před
celým světem: „Nikdy jsem vás neznal: odejděte ode mne, kteříž
činíte nepravost“ t.. j. nikdy jsem vás neuznával za svoje ctitele.
znám vás pouze jakožto pachatele zlých věcí.“
U samého národu lsraelského, v kterómž Bůh tolik velikých
proroků vzbudil, povstalo během casu také velmi mnoho falešných
proroků. Dle udání 3. Knihy Královské *) bylo tam za času pro
roka Eliáše a krále Achaba čtyři sta a. padesáté falešných proroků
Bálových, a mimo to ješte čtyři sta proroků hájů, kteří totiž po
celé zemi v hájích bohyni smilstva Astaroth sloužili. 0 takových
falešných prorocícb mluví též prorok lsaiáši'), a ve Skutcích Apo
štola—:kýchvypravuje sv. Lukáš “) o jakési dčvečce ve Filippech
bydlící, jenž ducha včštícího, Python zvaného 7) majíc, věštbami
svými mnoho zisku přinášela pánům svým. Tohoto zlého ducha
věštího zapudil pak z ní sv. Pavel, poručiv mu ve jménu Ježíše
Krista. aby od děvečky vyšel. Kterak možná jest, aby zlý duch ně—
které tajné neb budoucí věci věděl, jichž člověk neví, vysvětlují
nám sv. Otcové a po nich mnozí učitelé církevní. Andělé, jsouce
vznešenější tvorové Boží než člověk, poznávají rozumem svým
') Králov. 18. 10. — ") Evangel. ll. .in—:o.

— a) Matouš 7. 22. 23. —

') 18. 19. —- 5) 8. 19. — “) 16, 16 sl.

7) Dle bájcsloví Řeckého byl Python jakýsi had na hol—c.l'arndSsu přebý
vající, jejž prý pohanský bůh Apollo, strážce & panovník pohanské ve
šti—hniceDeltické, usmrtil. Za touto příčinou dostal Apollo sam příjmu“

Python. a odtud také pošlo, že nejen u Řeků. ale i u jiných ještě na
rodův každý duch věští nazýván byl napotom pythoncm čili duchem
[milic—kým. O lidech pak hudoncl věci předpovídajicích

duchem pythickým jsou uchvácení čili uneseni.

říkalo se., že.
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mnohem více věcí, a také mnohem snadněji než člověk. Padlým
andělům čili ďáblům ponechal však Bůh těchto přirozených vlast
ností, tak že zůstali, čím dříve před pádem byli, vyjma svatost
a blaženost. Bystrým rozumem svým může tedy zlý duch z nyněj—
šího stavu věcí, jakož i z dokonalejšího poznání okolností časových
některé věci budoucí poznati a je také předpovídati. Tak jako
kupř. zkušený a bystromyslný lékař z jistých znamení, jež na ně
kterém ostatně zdravém člověku pozoruje, soudí, že člověk ten
dlouho živ nebude,a tudyž i brzkou smrt jeho předpovídá: podobným
způsobem může i zlý duch svým bystrým rozumem leckteré tajné
a budoucí věci poznati a předpovídati. Ale poznéní jeho nevztahuje
se nikdy na věci takové, které v budoucnosti od svobodné vůle
člověka závisí, nýbrž jen na takové, které z přirozených příčin
nutně. vyplývají. Budoucí činy a skutky od svobodné vůle člověka
závisící zná jedině Bůh vševědoucí, před jehožto okem všechny mi
nulé, přítomné a budoucí věci jednostejně jsou odkryté a jasné;
svatí a andělé Boží znají je též jen v tom případě, když jim je
Bůh sám zjeviti ráčil. Zlý duch nemůže tedy nikdy s jistotou po
znati činy a skutky, které na svobodné vůli člověka zavisí; a když
je přes to přese všecko předpovídá, předpovídá je na pouhý dohad,
aneb přímo a patrně lže. U národů pohanských, i nejvzdělanějších,
bývalo mnoho takových věštebnic, kdež zlí duchové buď skrze lidi
aneb také skrze modly rozličné věci budoucí předpovídali; ale věštby
ty okázalý se býti lživé, aneb byla výpověď věštní dvojsmyslná,
tak že si ji člověk v dvojím sobě odporujícim smyslu vyložiti mohl.
Proto se také stalo, že i sami pohané takové věštby v opovržení
měli ').
Svatí Otcové a uí-itelové církevní, zejmena sv. Augustin a sv.
Jeroným dokládají, že Bůh i mezi pohanskými národy zvláštních
proroků za tou příčinou vzbuditi ráčil, aby také národy pohanské
na příchod Vykupitele světa připravil, jako národ židovský tímto
způsobem, avšak u větší míře a po více století skrz rozličné pravé
proroky na to připravoval. Tento úřad prorocký u národů pohan
ských zastavaly osoby ženské, které se vůbec Sibylly nazývaly,
a rozličné budoucí věci o vtělení Syna Božího, o jeho umučení,
zmrtvých vstání, dále 0 Jeho zázracích a také o Matičce Boží před—
povídaly. Takových Sibyll počítá se vůbec deset, ale mimo ně byl
také hojný počet falešných prorokyň mezi pohany, které též Sibyl
lmni slouly. Jmena dotčených desíti Sibyll odvozena byla od míst,
]) Viz Cicero, De divinatiouc lil). 2. cap. 54. ; Lactantius, Divinarum in—
stitut. lib. 2. cap. 17.; Eusebius, Dc praeparat. Fvangel. libr. 5. cap. 10.
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na kterých se hlavně zdržovaly; nejznamenitější mezi nimi byla
Sibylla Erythrejská a Kumanská. O těchto Sibyllách dokládá Sv
Jeroným, že blahodar prorocký od Boha za tou příčinou obdržely,
poněvadž čistotu svou panenskou bedlivě střežily a také zachovaly ').
Sv. Augustin uvádí v jednom Spisu svém několik veršů z proroctví
Sibylly Erythrejské, dokládaje mimo to, že v celém jejím proroctví_
jež písemně před rukama svýma měl, ničeho není nalézti, co by
na modloslužbu nějakého vztahu mělo, ano že Sibylla ta zdá se
náležeti do počtu těch lidí, kteří k městu Božímu se počítají, t. j.
mezi vyvolence Boží. *) Až po dnešní den zachovaly se knihy, pod
jmenem knihy Sibyllinské známé, v kterých rozličná proroctví jsou
zaznamenaná. Poněvadž však známo jest, že do těchto knih během
času mnohá jiná proroctví byla ještě zapsána, počali někteří učenci
nejen tyto podvržené, ale vůbec všechny Sibyllinské knihy a všechna
Sibyllinská proroctví o Kristu Pánu zavrhovati. Ale proslulý učenec
a přísný kritik Prosper Lambertini, nápotomní papež Benedikt
XIV., upozornil na to 3), že to zcela neslušná včc jest, zavrhovati
i všecka ta Sibyllinská proroctví, na která se nejstarší sv. Otcové
církevní ve svých spisech proti pohanům odvolávají. Sluší tuto ješte
podotknouti, že i v Římě namalovaný jsou obrazy dotčených desíti
Sibyll ve Vatikánč, v papežské kapli Sixtinské, mezi proroky Sta
rého Zákona, a mimo to nacházejí se tam obrazy jejich, proslulým
Rafaelem malované v kostele Santa Maria della pace zvaném.
Sv. Augustin rozeznává ve Spisech svých trojí druh pravých.
proroků 4). Předně proroky pravé mezi pohany; takovými byli
ku př. Balám a Sibylly. Za druhé proroky lsraelské, ku kterým
se počítají čtyři tak zvaní větší prorokové, Isuiáš totiž, Jere
miáš, Ezechiel a Daniel, a pak dvanácte menších proroků. Za
třetí rozeznává sv. Augustin ještě proroky křesťanské, jakými?
byli sv. Jan Evangelista, sv. Pavel a po nich mnozí jiní v Novém
Zákoně. Bohoslovci a vykladatelé Písma sv. upozorňují také zvláště
na rozličný způsob, kterým praví prorokové pohanští a kterým
prorokové Israelští a křesťanští prorokovali. l'rorokové pohanští
bývali při prorokování vždy mimo smysly, a uevědouce sami co
praví, bývali v tom okamženi v jakémsi vytržení mysli, které se
zběsilosti čili šílenosti podobalo. Bývali také k prorokovám' jaksi
nuceni, činíce to leckdys neradi a bezděčně. Podobné úkazy obje—
—

') Adversus Joviniauum lib. l. n. 41.
:) Dc Civitate Dei lib. 18. cap. 23.
;) De Scrvorum Dci heatiíicatione etc. tom. Ill. cap. KLV. n. 8.
') Contra Faustum lib. 19. cap. 2.
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vovaly se vždy i u falešných proroků, kteří od Boha nebyli povo
láni. Naproti tomu prorokovali prorokové Israelští a křesťanští
vždy při sebraných smyslech., byli si toho svědomí. co právě pra
vili, prorokovali dobrovolně a nenuceně a bez všelikého myslí
vytržení, a když i leckdys u vytržení mysli o všelikých budoucích
věcech bývali od Boha poučeni, prorokovali pak o nich teprv
tenkráte, když smysly své Opět měli sebrané. Tak dokládá sv.
Jeroným v předmluvě k proroku Isaiáši, a sv. Pavel praví ')1
„! duchové proročtí prorokům poddání jsou,“ t. j. Duch svatý
nevnucuje obyčejně darů svých člověku, & clovek ostává vládcem
i těchto darů, aby si svobodně počínati mohl, poněvadž odpověden
jest ze skutků svých.

S ostatek stává také jistých známek, dle kterých lze roze
znati, je-li prorok některý pravým, Bohem poučeným prorokem
aneb falešným. Sv. Otcové a hohoslovcové udávají tyto známky:
Předně, pravé proroctví nepříčí se nikdy \íre Bohem zjevené
a učení církve sv. Prorok pravý podrobí se také vždy ochotně
soudu církevnímu. Naproti tomu lživé proroctví neshoduje se s vírou
Bohem zjevenou a prorok falešný nepodrobi se také snadno soudu
církevnímu a jeho nálezu. Druhá známka, kterouž i sv. Písmo
zřejmě udává. jest, že pravé proroctví se skutečně naplní, ale
lživé se nenaplní. V páté knize Mojžíšové čtemetakto: ") „Pakli
díš sám v sobě: Kterak mohu poznati, kteréhož slova Hospodin
nemluvil (skrze proroka) ? Toto budes míti znamení: Což by ve
jménu Hospodinovu prorok ten předpověděl, a nestalo se, toho
Hospodin nemluvil, ale z pýchy mysli své to prorok smyslel,
a protož nebudeš se ho báti.“ Třetí známka jest, že pravé pro—
roctví slouží ku vzdělání církve Boží, že k povzbuzení pravé po
božnosti a dobrých mravů mezi lidem přispívá: lživé proroctví
pak nejen jest neužitečné a marně, ale také dobrým mravům
& nábožnosti škodlivé. Častokráte stává se i to, že Bůh pravá
proroctví zvláštními zázraky ztvrzuje.
Třeba tuto dodati ještě následující poznámku: Ač zjištěno
jest, že Hospodin Bůh blahodar prorocký leckdys i pohanům neb
hříšným lidem uděliti ráčil, jest nic méně dle úsudků závažných
učitelů církevních i to na jisto postaveno, že Bůh stálejšího, trvan—
livějšího daru prorockého, který by se po více let při rozličných
příležitostech častěji objevoval, neuděluje leč lidem svatým, jakými
_.
') l. k Korint.

14, 32; —- 2_)kupit. 18, 22.
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byli na příklad větší a menší prorokově Starého Zákona, a pak
svatí apoštolové a mnozí jiní světci v Novém Zákoně. Příčina
toho jest., poněvadž se nesluší, aby tak veliký blahodar, jakým
jest trvanlivější a stálejší prorokování, udělován byl lidem bezbož
ným. Svatý život proroků pravých upravuje také mysl jejich velice
k tomu. aby schopnějšími byli, vnímati do duše své rozličné dojmy,
kterými je Bůh osvětluje, a jim všelijaká tajemství zjevuje. Proto
také pravil Pán Ježíš: „Blahoslavení čistého srdce, nebot oni Boha
viděti budou.“ Mimo to vzbuzuje Bůh pravé proroky hlavně za
tou příčinou, aby lid k pokání a k pravému životu ctnostnému
přiváděli. K tomuto cíli a konci jest však svatý život, a mnohé
vznešené ctnosti křesťanské, ku př. velká horlivost pro slávu Boží
a pro spasení duší, zapotřebí; nebot"-lživý prorok, který sám do
tenat hříchů jest zapleten, nedovede tak snadno jiných lidí z podob
ných tenat vyplésti a vysvoboditi. Kdo zmrzlé ruce má, nebude
moci jimi jiného člověka zahi—ívati,a kdo sám znečistění jest, ne—
očistí jiného člověka. dokud se sám dobře a pořádně neumyje.

Poznámky tyto 0 pravých a falešných prorocích položili jsme
tuto za tou příčinou, abychom sobě snadněji vysvětliti mohli, kterak
se stalo, že i u předků našich pohanských v Čechách rozličné
druhy falešného proroctví, hádačství a čarodějnictví se zahnízdily.
Kde pravá víra nepanuje, tam se vždy zahnízdí pověra! O pravdě
této poučuje nás dějepis všech časti a všech národů. Byt sebe
vzdělanější a učeuější byl některý národ, jako ku př. býval národ
Řecký, a byt sebe udatnější a mocnější byl, jako ku př. bývali
staří pohanští Římané, jenž velikou část tehdejších národů žezlu
svému podmanili: všecko to, a jakékoli jiné pouze přirozené a v sobě
dobré vlastnosti nezachrání ani jeden jediný národ od toho, aby
se uvaroval rozličných, častokráte i velice hnusných, směšných
a necudných pověr, jak toho téměř nesčetných a nepOpíratelných
důkazů v dějepisu starých Řeků a Římanů nalézáme. A nejen dě
jepis starých pohanských národů stvrzuje nám pravdu svrchu na
značenou, ale i dějepis národů křesťanských potvrzuje nám ji ne
ustále novými důkazy. Čím více se totiž kterýkoli národ kře
sťanský od víry Kristovy uchýlí. čím více se u něho rozličné
bludy proti pravé víře Kristově zmohou; tím více, a tím hnus—
nějších pověr povstane také u středu téhož národu, byt sebe moc—
nějším aneb sebe vzdělanějším byl, a byt na poli průmyslu, ob
chodu neb vědy i sebe větších a skutečně zdařilých pokroků byl
učinil. Jeden patrný důkaz toho nalezáme k. př. v dějepisu ná
rodu Německého. Jak mile se Luter učením svým od církve kato
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lickě odchýlil, a za sebou velikou většinu národu Německého strhl,
zmohlo se v Němcích čarodějnictví a hádačstvi tou měrou, že
tuším v žádné jiné zemi, a u žádného národu tolik čarodějníků
a hlavně čarodějnic skutečných ale více ještě jen domnělých ne
bylo veřejně upáleno aneb jiným způsobem usmrceno, než právě
u národu Německého, který se již tenkráte filosofickou vzděla
ností nad jiné národy vyvýšoval. A známo také jest, že první muž,
který v Německu proti tak zvaným čarodějnickým soudům čili
processům veřejně vystoupil, &veliké křivdy, bezpráví a pověrečné
úskoky, které se při nich na škodu nevinných lidí dály, odhalil,
nebyl přívrženec Luterův, nýbrž kněz katolický, a k tomu ještě
jesuita, jmenem P. Spee, jehož kniha tiskem vydána k tomu nej
více přispěla, že v Němcích dotčené čarodějnické soudy znenáhla
přestaly. Známo jest také i Z'našeho dějepisu domácího, kterak
tak zvaní „Čeští bratří,“ zavrhnuvše víru katolickou, a sledujíce
čím dále tím více nauku Kalvinovu nebo Lnterovu, konečně také
jako Němci do blouznivých pověr zabředli, a mezi nimi i sám
jejich domnělý biskup Amos Komenský. Takovými smutnými pří—
klady daly by se celé velké knihy naplniti. Rozum lidský, ač jest
dosti krátký, přesvědčí se předce velmi snadno a také velmi jasně
o tom, že mimo tento smyslný svět nalezá se nad člověkem ještě
jiný nadsmyslný svět, že posledního cíle a konce, po kterém srdce
lidské touží a baží, nelze nám v tomto smyslném světě nalézti
a že ho tudyž člověk v onom nadsmyslněm světě hledati má. Ale
v čem vlastně tento poslední cíl a konec člověka záleží, o tom
nás krátký rozum lidský s jistotou poučiti nedovede. Není-li však
člověk o tomto posledním cíli a konci svém, jakož i o světě nad
smyslném dostatečně poučen pravou Bohem zjevenou vírou, tu
pak chytá. se mysl lidská a srdce lidské všelijakých pověr, poně
vadž nesmrtelná duše lidská touhou svou přirozenou po svém
posledním cíli a konci neustále baží a bažiti nepřestane, dokud
člověk zde na tomto světě žije. Pravá víra Kristova nás o tom
jasně poučuje, že poslední cíl a konec člověka jest věčná blaže
nost, ve kteréž Boha Všemohoucího tváří v tvář viděti a jeho
nekonečné blaženosti ůčastným se státi má. Člověk, tvor roz
umný, od Boha stvořený, liší se od němé tváře hlavně tím, že
'rozumem svým Boha stvořitele a Pána svého poznati, a že tu
dyž i po něm toužiti a bažiti může. Tak jako lidské oko po
světle přirozenou náklonností touží, podobně tak touží rozum
lidský, pro pravdu stvořený, po poznání pravdy věčné, pravdy
nekonečné, t. j. po poznání Boha svého, a podobně tak touží
i srdce lidské po blaženosti věčné, po blaženosti nekonečné,
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kterouž jediné v Bohu může nalézti. A proto praví sv. Augustin,
že srdce lidské konečného upokojení touhy své jedině tenkráte
nalezne, až v Bohu samém spočívati bude. Není-li tedy člověk
o posledním cíli a konci svém, jakož i o světě nadsmyslném dosta
tečně poučen pravým náboženstvím, t. j. pravou Bohem zjevenou
vírou, tu pak chytá se rozum lidský a srdce lidské všelijakých
pověr, poněvadž nesmrtelná duše lidská touhou svou přirozenou
po svém posledním cíli a konci baží, a bažiti nepřestane, dokud
člověk člověkemjest. Toto tedy jest nejhlavnčjší příčina toho úkazu,
proč nejen u jednotlivého člověka, ale také u celých národů vždy
a všude rozličné pověry panovaly, když národové ti pravou Bohem
zjevenou víru buď ještě nepoznali, aneb když byvše již pokřesťa
něni, víru Kristovu rozličnými bludy lidskými zjinaěili.
Nedivme se tedy tomu, že i u našich pohanských předků
mnoho rozličných pověr panov alo, a že předkové naši také, jako
ostatní národové pohanští, velkou váhu kladli na falešné proroctví,
na hádačství a čarodějnictví, jakož nás o tom rozličné zprávy a
pověsti z doby pohanské pocházející, poučují. Národové pohanští
ztratili sice pravou víru, kterouž první patriarchové pokolení lid—
ského hlásali, byvše v ní dílem ústným podáním od Adama po
cházejícím, dílem také od Boha samého bezprostředně, jako ku př.
Enos a Noe vyučení. Ale jakési ústně podání o tom, že se Bůh
nejstarším předkům pokolení lidského zjevoval, a svou Božskou
radou a pomocí jednání jejich řídil, udrželo se u všech národů po—
hanských.
Z toho tedy vyvinulo se během času, že i národové po.
hanští v dobách důležitých a rozhodných za potřebné uznávali.
utíkati se k bohům svým o radu, o zjevení vůle jejich a o pomoc,
čímž ovšem falešné prorokování a hádačství svůj počátek vzalo.
Národové pohanští ztratili sice víru pravou, ale ústnýin podáním
udržela se u nich upomínka na to, že Hospodin Bůh, jsa Pánem
všehomíra.i zákony lidem dával, aby věděli, kterak své činy
a skutky nejlépe spravovati mohou. Za příčinou tohoto ústného
podání nalézáme u rozličných národů pohanských i tu domněnku,
že zakony, kterými se tito národové řídili, zjeveny jim byly od
bohů, jež ctili a vzývali.
Tato domněnka panovala také u našich pohanských předků
v Čechách. Patrný toho důkaz máme v Rukopisu Zelenohorském,
a sice ve způsobu, kterým se mluví v Staročeském zpěvu „Libušín
soud“ zvaném o zákonech obecných, jimiž se předkové naši za
tehdejší doby řídili a spravovali. Kněžna Libuše, chtějíc rozsou.
diti rozepři mezi dvěma bratry o dědictví otcovské vzniklou, praví
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na soudu čili sněmě zemském ku shromzížděným kmetům, lechům
& vládykám takto:
„Moji kmete', leši a vladyky!
se bratroma rozrěšite pravdu,
jaže vadita sě ') o dědiny,
o dědiny otné *) mezi sebú.
Po zákonu věkožizných bogóv 3)
budeta im 4) oba v jedno vlásti,
či sě rozdělíta rovnú měrú.“

U starých Slovanů panovalo společenství rodu, a spojené
'i tím společenství jmění. Nedílnost jmění byla pravidlem; avšak
i rozdělení jmění bylo dopuštěno. když se strany jednotlivé o tom
dohodly. V případě, že se jmění skutečně rozdělilo, měli všickni
členové téhož rodu rovné právo t. j. rozdělili se tak mezi sebou.
že žádný z nich větši částku než druzí neobdržel. Ale co jednotliví
členové rodu svou osobní prací, svým zvláštním přičiněním sobě
vydělali neb vytěžili, jako i co žena věnem přinesla muži svému,
zůstalo osobním jměním jednotlivců; to však byly vždy věci toliko
movité, nikoli dědiny neboli pozemky, na př. šatstvo, dobytek.
nábytek, svrchky 5). Tento tedy u starých, pohanských Čechův
panující zákon nazývá kněžna Libuše „zákonem věkožizných (t. j.
věčných) bohů,“ z čehož na jevo jde, že obecné mínění tenkráte
za to mělo, jakoby bohové pohanští tentýž zákon starým Čechům
byli udělili. A na jiném místě téhož zpěvu praví jeden z pří—
tomných kmetův a sice Ratibor od hor Krkonošských o témž
zákonu, že jest to zákon svatý, a že by tudyž nechvalno bylo
hledati v Němcích pravdu, dávaje tím na srozuměnou, že by
domnělí bohové starých pohanských Čechů tím zajisté byli ura
ženi, kdyby se v Čechách zákonem, jimi zjeveným a ustanoveným
k vůli zákonu cizozemskémn pohrdalo. „Nechvalno nám v Němcech
izkati pravdu (hledati pravdu) i u nás pravda po zákonu svatu“;
tak praví Ratibor, z čehož opět vysvítá, kterak pohanští předkové
naši v té domněnce žili. že jim zákony obecné od bohů zjeveny
byly, a že tudyž prorokování u nich od nepamětných dob panovalo.
Z téhož Ruk0pisu Zelenohorského vysvítá ještě dále, že před
kové naši pohauští'na veřejných soudech všelijakých pověrečných
') t. j. kteří se vadí; ') t. j. o jmění čili pozemky otcovské; 3) t. j. věčně
žijících čili věčných bohů; ') t. j. budete jim totiž jměním. 5) Dr.
Herm. Jireček, Slovanské právo v Čechách a. na. Moravě. D. I. str. 156.
— Sebrané spisy, Svazek II. str. 162.
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prostředků užívali, aby se pomocí jich úsudku čili mínění bohů
svých dopídili. Užívání těchto pověrečných prostředků nazývalo se

vůbec očistou.
Proto uvádí se také v „Libušíně soudu“, že po
obou stranách kněžny Libuše, na trůnu sedící stály dvě dívky.
Jedna z nich držela v rukou svých „desky pravdodatné“ t. j. jakési
tabule dřevěné, na nichž zaznamenána byla jistým druhem písma
v kratičkých průpovědích ustanovení zákonní; pročež desky tyto
„pravdodatnými'“ čili právo dávajícími slouly. Ale druhá dívka
držela v rukou svých .,meč krivdy kárajucí“, a na proti těmto
dívkám stál „plameň pravdozvěsten“ t.j. plamen pravdu čili právo
zvěstující a pod nima byla „svatocudnai voda“ t. j. svatočistnsí
voda'). V básni čteme takto:
„U jednej sú desky pmvdodatné,
n vtorej 2) meč krivdy kúrajucí,
protiv ima plameň pravdozvěsten
i pod ima svatocudná voda“
Meč tedy křivdu kárající, plamen čili oheň pravdu zvěstující,
a svatočistá. voda byly tři povčrečné prostředky, pomocí kterých
dle domnční našich pohanských předkův bohové své mínění, své
ůsudky při očistách lidem zvěstovali. Očista byla tedy trojí: očista
vodou, očista ohněm a očista mečem aneb také místo meče kyjem.
Očisty takové platívaly na soudu místo průvodů soudních. Očista
vodou záležela v tom, že obžalovaný čili k soudu pohnaný člověk,
jehož vina nebo nevinnost nemohla jasně býti dokázána, vržen
byl na vodu. Potopil-li se aneb utonul-li ve vodě, držán byl bez
všeho rozpaku za vinného. Jiný Způsob této očisty záležel v tom,
že žalobník sám nucen byl napřed do vody hluboké vstoupiti,
a tři kročeje za ním vstoupil do ní také obžalovaný. Utonul-li
žalobník v těch třech kročejích, vrátil se pohnaný čili obžalovaný
nazpět, a držán byl pak za nevinného. Přebředl-li žalobník vodu
hlubokou, nucen byl obžalovaný za ním jíti, a přebředl-li ji také,
držán byl za nevinného; utonul-li však ve vodě, tehdy nejen život
ztratil, ale i ty věci, o které se soudil. Mimo to děla se očista
ještě vodou varnou, a sice saháním rukama obnaženýma do kotle—.
vařící vodou naplněného.
Očista ohněm záležela v tom, že při některých soudech ulo
ženo bylo jedné straně, aby na důkaz své nevinnosti kráčela po
rozepálených radlicích. Ukládala se očista radlic na nárok z ukra—
dení dobytka, zcizení sluhů, odejmutí včel, a máme také příklad,
*) Cudný znamená. také tolik co čistý; cíditi tolik co čistiti.
:\ t j. u (lmlló dívky.
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že i při nároku z velezrady uložena byla. Ještě r. 1130. při velkém
soudě o velezrádě proti knížeti Soběslavovi šlechticové Křivosúd,
Vicemil a Jindřich, byvše od hlavního vinníka Miroslava udání,
odevzdání js0u soudu župnímu v Praze, a tam ke svedení onoho
nároku očistu železem podniknouti museli, kráčejíce po žhavých
radlicích, v čemž i podlehli. Jiný způsob této očisty byl, že žhavé
železo davali v holé ruce obžalovanému; spálil-li se, držím byl za
vinného. Očista železa žhavého bývala také spojena s přísahou,
což se takto dálo: Žhavé železo položilo se před pohnaným, aby
na ně dva prsty položil a přísahal, že nevinen jest. Když pak
prstů svých nezdržel tak dlouho na železu žhavém dokud přísahu
svou neskončil, ztratil svou při.
Očista mečem nebo kyjem záležela v souboji mezi stranami,
a souboj ten konal se dle jistých pravidel '). Netřeba nám zajisté
dlouhým výkladem tuto dokazovati, že všechny tyto pohanské zvyky
a obyčeje, které nejen u kmenů Slovanských ale i u jiných národů
pohanských panovaly, jsou pověrečné, poněvadž se jimi Bůh opo—
vážlivě k tomu vyzývá., aby zázraky činil, kdykoliv to za dobré
uzná soudce lidský. Nebude však od místa na to ještě poukázatí,
jak hluboko se právě tyto pověrečné zvyky a obyčeje i do našeho
národu zaryly. Užívalo se jich totiž v Čechách ještě celých pět
set let po zavedení víry křesťanské při soudech, tak že teprv za
panování císaře Karla IV. na valném sněmu zemském r. 1355
v Praze držaném zrušeny byly, a zrušení jich stálo ještě tenkráte
tuhého boje. Tehdejší totiž arcibiskup Pražský Arnošt z Pardubic,
muž svatý a podobně jako sám císař Karel IV. po právu a spra—
vedlnosti jakož i po pravé zbožnosti a vzdělanosti prahnoucí,
zasadil se v dorozumění s císařem Karlem IV. na dotčeném sněmu
zemském o to, aby pohanské očisty konečně jednou byly vyhostěny
ze soudů zemských. Ale tu zdvihla se proti němu, jakož Beneš
z Veitmile, souvěký letopisec, vypravuje '-'), veliká. bouře; nebot
stav panský nechtěl k tomu na sněmu zemském nikterak svoliti,
aby očisty pohanské vyhlazeny byly. Arnošt z Pardubic nedal se
však bouří takovou zastrašiti. Maje císaře Karla IV. na své straně
bojoval na sněmu tak dlouho, ač konečně s pomocí Boží zvítězil.
a pohanské očisty z práva soudního v Čechách byly zahlazeny.
Z toho všeho, co jsme o očistách tuto pověděli, vysvítá patrně,

') Viz Dr. Herm. Jirečka Slovanské právo v Čechách atd. D. 1. str. 186
a D. 11. str. 233.
*) Scriptores rerum Bohem. Tom. ". pag. 378.
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jak hluboko. se do národu našeho zakořenila ona pohanská, pově
rečná domněnka, že bohové pomocí některých prostředků svou
vůli, své úsudky lidem zjevují, a z toho též jest na bíledni, jak
velikou váhu naši pohanští předkové na prorokování kladli.
Totéž objasní se nám ještě více, uvážíme-li poněkud aspoň
rozličné zprávy a pověsti, které se nám o některých osobách k rodu
knížat pohanských náležejících zachovaly. O třech dcerách, jež hlavní
soudce čili kníže Krok po sobě zůstavil, vypravuje letopisec Kosma '),
že jim „příroda udělila nemenších pokladů moudrosti, než obyčejně
mužům dávat.“ Nejstarší z nich Kázi znala prý výborně byliny
a léčivé sily jejich proti nemocem, vynikala prý také uměním řeme
slným, ale mimo to i kouzelnictvím tou měrou, že „i osud ke své
kouzlem přinutkala vůli.“ Tak praví Kosma o ní, a k výpovědi
své dodává ještě tuto poznámku: „Pročež také obyvatelé této země,
když se něco ztratí, čehož že by zase dostati mohli nemají naděje,
takové mají přísloví o ní: Toho ani Kázi nedovede navrátiti.“ Když
ještě za času Kosmových, v době již křesťanské, po třech stech
letech toto přísloví, na kouzelnickou zběhlost Kázininu se vztahu
jící mezi lidem Českým kolovalo, vysvítá z toho Opět patrně, že
předkové naši pohanští nemalou váhu na kouzelnictví kladli, a si
ho velice všímali. Tomu nasvědčuje i to, co Kosma také zazna
menal, že totiž předkové naši na památku této Kázi velice vysokou
mohylu na břehu řeky Mže nanesli, a jí dlouhá léta v paměti
a ve cti zachovávali. O druhé dceři Krokově, jenž Tetka sloula,
a hrad Tetín nade Mží nedaleko nynějšího Berouna zbudovati dala.
vypravuje Kosma, že byla ženština „nosu čiperného.“ Zanášela prý
se nejvíce vyučováním v modloslužbě pohanské, zavádějíc „pově
rečnou nauku a bezbožné obřady“ pohanské. Od ní prý se tomu
lid naučil, co ještě za časů Kosmových mnozí vesničané, jakoby
pohané byli, ěinívali. Jeden totiž ctil studánky neb oheň za bohy,
druhý se klaněl hájům a stromům neb kamenům, třetí obětoval
vrchům neb chlnmům, jiný Opět modlil se k modlám hluchým
a němým, které si byl sám dříve udělal. Někteří kronikáři mají
za to, že Tetka na Tetíně i jakýsi chrám pohanský zbudovala, při
kterémž bývali žreci a vlchevci, kněžky a věštkyně, a že se tam
hojných obětí modlám přinášelo. 0 třetí a nejmladší dceři Krokově.
Libuši jmenem, vypravuje Kosma, že hrad Libušín, vedle lesa jenž
se ke vsi thečnu táhne, vystavěla, a že moudrostí svou i dvě
starší sestry své předčila. Praví o ní dále. že prý měla tyto chvali
tebné vlastnosti: „Byla to mezi ženami obdivuhodná. žena, v radách
.) Prameny D. H. str. 8. a. sl.
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prozřetelná, v řeči jistá, těla cudného, mravů šlechetných, v roz
suzování pří lidských každému rovná, ku každému vlídná, ano více
líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, úkoly mužské konajíc
rozšafně.“ Vypočítav všechny tyto zajisté chvalitebné vlastnosti,
činí však Kosma o Libuši ještě tuto zvláštní poznámku: „Ale po—
něvadž nikdo není veskrze blažený, žena taková, a tak velké
chvály hodná —- ach nešťastné poměry lidské! — byla pythonissa.
A poněvadž lidu zvěstovala mnoho a skutečně budoucího, všechen
onen národ, vešed v obecnou radu, po smrti jejího otce ji před—
stavil sobě za soudce.“
Zde především zapotřebí jest vyložiti, v jakém smyslu leto
pisec Kosma slovo „pythonissa“ béře, když o Libuši praví, že pytho—
nissou byla. A tu nemůž o tom býti ani nejmenší pochybnosti, že
Kosma slovem tím naznačuje věštkyni, která pomocí zlého ducha
čili běsa tajné a budoucí věci předpovídá; nebot sám Kosma význam
slova téhož takto vykládá na jiném místě letopisů svých, kdež ho
opět o Libuši užívá. Podav totiž zprávu o tom, kterak Libuše na
soudu zemském od jednoho lecha za tou příčinou hrubě byla poha
něna, poněvadž rozepři, již s bratrem svým měl, k prospěchu jeho
nerozsoudila, vypravuje Kosma dále, že se Libuše napotom úřadu
soudce hlavního vzdala, a lechy a vladyky vyzvala, aby muže něja
kého vyvolili, kterého by si pak ona za manžela svého vzíti mohla.
Nežli se však leši a vládykové druhého dne na sněmu shromáždili,
držela Libuše velkou poradu s dvěma sestrama svýma, a výsledek
porady byl, že si Libuše druhého dne na sněmu Přemysla oráče
ze Stadic sama ustanovila za svého manžela, a lechy k tomu vy
zvala, aby zvláštní posly do Stadio pro Přemysla vypravili. A při
této příležitosti popsala prý Libuše, poznovu věštíc, zevrubně, že
poslové ti naleznou Přemysla orajícího na poli dvěma voly straka
týma, které až do podrobne vypsala. Mimo to dala prý Libuše
poslům těm i svého vlastního koně, který je přímou cestou až
k samému Přemyslovi dovedl. Podávaje tedy zprávu o svrchu do
tčené poradě, kterouž Libuše se svýma sestrama o této záležitosti
držela, píše Kosma doslovně takto: „Mezi tím povolala (Libuše)
předřečené sestry, kterými vládla podobná běsství,
a jejich

čarodějnickýmuměním, jakož i svým vlastním běsstvím lid
ve všem šálila; nebot Libuše sama byla,jak jsme již pověděli,
pythonissa .....
Jakou té noci radu vzaly ony tři Vzteklice (Eu
menides), neb co tajného vykonaly, ač se to nevědělo, předce však
ráno nad slunce jasněji všem se Zjevilo, když sestra jejich Libuše
nejen místo, kde přebýval budoucí kníže, ale i kdo byl oznámila.
Kdož medle byl by myslil, že sobě kníže od pluhu vyžádají? Neb
Památky Starobolellavaké.
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kdož by byl věděl, kde oře ten, jenž měl býti správcem lidu?
Avšak čeho by nevědělo pythonické běsství? Aneb což jest, čeho
by nedovedlo čarodějnické umění?“ Z těchto slov patrně vysvítá,
že letopisec Kosma sám věštby Libušiuy připisuje duchu zlému,
a že tudyž slovo „pythonissa“ v témž smyslu beře, ve kterém se
ho i v Písmě svatém o falešných prorocích užívá, jenž návodem
zlého ducha rozličné tajné neb vzdálené věci, a někdy také i budoucí
věci předpovídali. Ale v případě posledním buď lhali, aneb to byly
jen takové věci budoucí, které z přirozených sil nutně se vyvinují,
aniž by svobodná vůle lidská na vývoj ten nějakého vlivu měla;
nebot takové věci, které od svobodné vůle lidské závisí, jakož
i tajné myšlenky člověka předvídá a poznává s jistotou jedině Bůh
vševědoucí, a protož také žádný tvor o nich prorokovati nemůže,
leč by vnuknutím Božím o nich byl poučen. Když tedy Kosma
o Libuši praví, že proto za soudce zvolena byla, že „lidu mnoho

a skutečně

budoucího

zvěstovala“,můžese toto udání jedině

v tom případě za pravdivé uznati, když je vtom smyslu rozumíme,
že Libuše jen takové skutečně budoucí věci předpovídala, které
se z přirozených sil nutně vyvinují, a které od svobodné vůle člo
věka nezávisí.
Zdá se nám však, že letopisec Kosma, muž s ostatek po
ctivý, šlechetný a vzdělaný, o této bohoslovecké pravdě nebyl
dosti jasně poučen; tak aspoň podobá se tomu dle některých po
známek, jež při vypravování o věštbách Libušiných učinil. Co se
zejmena svrchu uvedené věštby týče, kdy a kde a při jakém za
městknání poslové z Vyšehradu do Stadic vyslaní Přemysla na—
leznou, jest ze samého vypravování Kosmova patrno, že všecko
to mohlo býti již napřed nastrojeno, aniž by k tomu pomoci ducha
pythona aneb kouzel všelijakých bylo zapotřebí. Ale patrný omyl
bohoslovecký nachází se v tom, když Kosma dále ještě vypravuje,
že Libuše vnuknutím ducha zlého (Kosma nazývá jej nejprve
opět Pythonem a pak ještě duchem mornýln, Spiritus pestilens),
obudoucí slávě pozemské a nebeské sv. Václava a sv. Vojtěcha proro—
kovala Celé to proroctví, jenž zároveň o založení Prahy jedná, pro
nesla prý Libuše na hradu svém Libušíně. Zní pak dle zprávy
Kosmovy takto: „Jednoho dne řečená kněžna (Libuše), Pythonem
(duchem věštím) pobádána před mužem svým Přemyslem a u pří
tomnosti jiných starších lidu takto jest prorokovala:
„Spatřuji hrad, jenž slávou svou bude hvězd se dotýkat.
Jest v lese místo, jehož vzdálí od vesnice této
"
.
.
l
v
' '
Tndcet jesti honů, jež vltava reka Obiha.
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To z půlnoční strany ohražuje velmi hlubokým oudolím po
tůček Brusnice, na polední pak straně hora velmi skalnatá, která od
skal (latině petrae) slove Petřín, převyšuje okolí. Hora pak toho
místa skrčuje se na způsob delíina, mořského vepře, směřujíc
k řece svrchu jmenované. Tam když přijdete, najdete člověka
uprustřed lesa, an dělá práh k domu. A poněvadž u nízkých
dveří i velicí páni se shybují, dle té příhody nazvete hrad, jejž
vystavíte, Prahou. V tomto hradě budoucně někdy vzejdou dvě
zlaté. olivy, které vrškem svým proniknou až do sedmého nebe
a po celém světě budou se zářiti znameními & zázraky. Je budou
obětmi a dary ctíti & jim se klaněti všecka pokolení země České
a dmzí národové. Jedna z nich bude slouti „Větší Sláva“ (t. j.
Vácíav), druhá. „Voje utěšení“ (t. j. Vojtěch). Byla by více mlu
vila, kdyby byl duch morný a prorokující neodstoupil od Božího
tvoru. Ihned šli do starého lesa, a nalezše znamení sobě daně
na předřečeném místě vystavěli hrad panující celé zemi České,
Prahu.“ Až potud zní zpráva Kosmova. Dle domněnky dějepisců
žila Libuše a Přemysl asi 200 let před sv. Václavem, a sv. Voj
těch narodil se teprv asi 20 let po smrti mučenické téhož sv.
Václava. Aby zlý duch více než dvě stě let napřed byl věděl, že
se jednou sv. Václav a sv. Vojtěch narodí, & že oba velicí světci
budou, tot věc zhola nemožná; neboť svatost každého člověka
závisí od milosti Boží, a pak také od svobodné vůle člověka sa
iného. Zlý duch by tedy nejen tajné řízení milosti Boží, ale
i účinky svobodné vůle sv. Václava a sv. Vojtěcha již 200 let
napřed, nežli se zrodili, byl poznával, kdyby dotčené proroctví
kněžně Libuši byl vnuknul, jakož Kosma vypravuje. Budoucí
řízení milosti Boží, a budoucí účinky svobodné vůle lidské zná.
jedině Bůh vševědoucí, a to právě jest jeden z podstatných a by
tečných rozdílů, kterými se HOSpodin Bůh od každého i sebe
rozumnějšího tvoru svého vždy rozeznával, & také vždy rozezná.
vati bude. Máme sice v samém Písmě sv. na to příklady, že Bůh
vševědoucí i pohanům vnuknutí prorocké leckys udělil; jakož jsme
již svrchu o tom zmínku učinili: ale v případě, který tuto před
sebou máme, neudává letopisec Kosma, že by Bůh sám dotčenou
věštbu kněžně Libuši byl zjevil, jako ku př. tak zvaným Sibyllám
pohanským aneb pohanskému proroku Balámovi některé budoucí
věci o Kristu Pánu zjevil, aby pohané na příchod Spasitele světa
upozorněni byli. LetOpisec Kosma praví zřejmě, a opakuje to
ještě, že věštba Libušina pocházela od Pythona čili ducha mo
rového, a to jest právě omyl bohoslovecký, a věc zhola nemožná..
Že by však Bůh vševědoucí sám byl takové proroctví kněžně Li—
15'
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buši zjevil, o tom nikde v starých pamětích Českých ani nejmen
šího slechu nestává. Teprv v pozdních, nám blízkých stoletích
vyskytá se cos podobného v písemnictví Českém. V stoletích totiž
XV. a XVI. byla tak zvaná proroctví Sibyllinská, arcit ne původní,
ale rozličnými pozdějšími přídatky všelijak podlátauá & změněná,
po celé téměř Evropě a i u nás v Čechách valně rozšířena. Tato
událost sloužila pak tomu za podnět, že u nás v Čechách do
tčená proroctví Libušina jako Sibyllinská proroctví se uváděla,
ano, došlo i k tomu, že kdosi kněžnu Libuši, živší v osmém sto
letí po Kristu Pánu, za jednu z oněch desíti Sibyll, které před
Kristem Pánem žily, vydával, a o kterých svatí Otcové církevní
v prvních stoletích křesťanských a jiní spisovatelé věků tehdejších
zprávy podávají. Tomu nasvědčuje jeden rukOp'Ís z r. 1624 ve
veřejné knihovně Pražské, jenž kněžnu Českou Libuši mezi desíti
Sibyllami počítá. Jedna z těchto prastarých Sibyll pohanských
sluula totiž Sibylla Libycká, po řecku: Libyssa Aipvaaa, o níž
Plutarch zprávy podal, a toto jméno Řecké, mající podobnost
s jmenem Českým Libuša bylo toho hlavní příčinou. že kněžnu
Libuši za Sibyllu vydávati počali, nemajíce ohledu na tak hrubou
chybu v letopočtu. Co se pak týče první částky svrchu uvedené
věštby Libušiny o založení města Prahy jednající, o tom pronesl
Fr. Palacký následující domněnku: 1) „Někteří kronikáři Čeští
sčítali skutek ten na rok 723 po Kristu nenevhodně, ačkoli klad
ného důvodu na to se nedostává. [ nelzet arci pochybovati, že
v jedné té dolině, která podlé hlavní řeky Vltavy téměř 11 pro
střed země šíře se prostírá, záhy osada povstala, zvláště poněvadž
dolina ta byla na obou koncích pevnými hrady chráněna i pro
náhlý spád vody zhoubným povodněm méně podrobena. Však
i právě proto možné jest, že pohodlné toto městiště bylo již iod
nejdávnějších obyvatelů země naší, dávno před Libuší, poznáno
a k založení na něm osady stálé použita“ Vzhledem pak na od
vozování jména místního „Prahy“ od „práhu“ praví tentýž děje
pisec takto:
„Lid Český jména měst a vesnic svých od dávna
rád na skutky a příběhy vykládá, které že při založení jejich se
zběhly, se domýšlí, ačkoli většina jmen místních v Čechách zřejmě
jen od osobních jmen prvních zakladatelů neb držitelů pochází.
Že i hořejší výklad, ač již od Kosmy podaný, předce nepřirozený
a chybný jest, dokazovati netřeba: ale vyznati se musí, že jakkoli
znamenité jsou pokroky nauky etymologické v ohledu tom za
') Dějiny národa Česk. D. I. č. 1. str. 109.
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našeho věku, výklad jména „Praha“ vždy ještě nemalé nesnáze
naskytuje.“ V. V. Tomek praví v téže příčině takto: „Spíše

snad souvisí jméno Prahy se slovem pražití,

vypražený,

vy

pálený les, k vůli založení nového bydliště, jako mýto, vymý
těné místo v lese k témuž účelu.“ A tomuto výkladu nasvědčuje
i Herm. Jireček, jakož jsme již dříve na jiném místě pověděli.
Po těchto částečných poznámkách neváháme nikterak o svrchu
uvedené nejhlavnější věštbě Libušíně vyřknouti, že ani z časů
Libušiných nepochází, a že teprv po smrti sv. Václava a sv. Vojtěcha
v té způsobě povstala, v které jí letopisec Kosma zaznamenal.
Nemíníme tím říci, že by ji Kosma sám byl snad složil; tomu se
příčí celá jeho upřímná, šlechetná povaha na mnohých místech
letopisů jeho jasně pronikající Máme tedy za to, že Kosma
věštbu dotčenou v letopisech svých zrovna tak zaznamenal, jako
se o ní z doslechu od jiných byl dověděl, a že spíše od někoho
jiného po smrti sv. Vojtěcha složena byla, když v Čechách vedlé
nauky křesťanské ještě všelijaké zvyky, obyčeje a názory pohanské
v obecném životě zhusta panovaly, tak že skladatel dotčené věštby
některý křesťan býti mohl, který snad ani nepozoroval, že ve věštbě
té živly takové sloučiti chtěl, které se dle víry křesťanské nikdy
a nikterak sloučiti nedají. A to se nám zdá býti pravdě tím podob
nější, poněvadž i celá ta řeč, kterouž dle let0pisce Kosmy Libuše
na sněmu zemském o právech a výsadách budoucího knížete
a manžela svého měla, vlastně nic jiného není, nežli jakési drastické
opsání řečí té, kterouž prorok Samuel k lidu Israelskému činil,
když všemožně v čele vlády krále míti usiloval, jako ho tenkráte
jíní národové v čele svém měli. Kdo řeč proroka Samuela. v první
knize Královské, v kapitole osmé uvedenou porovná s řečí, kterouž
prý kněžna Libuše k kmetům, lechům, vládykám Českým na sněmu
zemském na Vyšehradě shromážděným měla '), nebude o tom míti
tuším žádné pochybnosti, že tuto domnělou řeč Líbušinu jen ta—
kový člověk složiti mohl, jemuž řeč proroka Samuela v Písmě
svatém uvedená, dobře známa byla.
Všechny tyto 0 věštbách Líbušiných znějící zprávy a pověsti
poskytují nám dosti závažných dokladů, že předkové naší pohanští
u veliké vážnosti měli nejen všelijaké druhy kouzelnictví, ale pře—
devším věštby, a jak mnoho si na tom zakládali, že právě kněžna
v Čechách panující věštkyní, pytlionissou, byla. 1 máme ještě jiných
dokladů po ruce, tomu nasvědčujícich, jak mnoho si předkové naši
pohanští na věštbě zakládali. Dle pověstí, jež Kosma ve svých
., Viz tuto řeč v Prameneclr dějin českých, D. II. str. 11.
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letopisech dále vypravuje, předpovídal prý i Přemysl oráč věci
budoucí '). Když poslové Libnšini do Stadio přijeli, Přemysla na
poli při orání nalezli a mu poselství, že za manžela Libušina &za
knížete hlavního zvolen jest, oznámili, tu prý hned zarazil Přemysl
otku lískovon, již v ruce své držel do země. Dle pověsti vypustila
tato lísková otka hned na to tři pruty, a což více ještě ku podivu
jest, byly prý na nich hned i listy a oříšky. Na to počal Přemysl
s posly snídati. vyňav z kabele své lýčené chleb plesnivý & kus
sýra, a položil to na radlici, která mu za stůl sloužila. Mezi tím
co snídali, nschly a odpadly s lísky vyrostlé dva pruty čili odnože.
ale třetí prut rostl tím více do výšky a do šířky. Z toho pojalo
posly ještě větší podivení a také bázeň nežli dříve, když líska
suchá růsti a. listy na ní pučeti počaly. Přemysl vida užasnutí
a bázeň poslů, jal se prorokovati řka: „Co se divíte? Věztež, že
z našeho pokolení mnoho pánů se zrodí, ale jeden pokaždé bude
panovati. Kdyby však paní vaše nebyla s tou věcí tak spěchala,
nýbrž po malou chvilku osudy běžící byla. vyčkala, kdyby pro mne
tak brzy byla neposlala, kolik synů panovničích by se bylo naro—
dilo. tolik pánů by i bývala měla vaše země.“ Při této pověsti
jest hlavně ta okolnost pozoru hodná, že Přemysl hned v tom
okamžení, když mu poslové volbu jeho za manžela Libušina a za
hlavního knížete oznámili, budoucí věci prorokovati a také ještě
jiná kouzedlnictví činiti počal. Z okolnosti té jde najevo, že
pohanští předkové naši ducha věštího čili prorockého za jakýs
přívlastek knížete panujícího pokládali, bez něhož by důstojenství
knížecí takřka ani obstáti nemohlo, a které s ním tudyž jaksi
nutně jest spojeno. Toto mínění zakořenilo se u nich tím snadněji
a tím hlouběji, poněvadž kníže panující byl zároveň hlavním knězem
všech kmenů v zemi přebývajících, a jakožto kněz pokládán byl
za prvního prostředníka. mezi bohy a mezi národem. Kníže a sta
rosta vůbec přinášeli bohům oběti, hlásali jejich slávu, a bohové
jim za to sdělovali tajné a budoucí věci, a byli jim též při vše—
likém kouzelnictví a hadačství nápomocni. U Slovanských kmenů
pohanských býval však vždy hojný počet kněží, poněvadž nejen
hlavní kníže knězem byl, ale také všickni ostatní kmenoví & ro
doví starostové bývali kněžími, a sice každý ve svém vlastním
oboru. A poněvadž každý takový starosta byl zástupcem čili pro
středníkem mezi bohy a dědky kmenovými a rodovými, za tou
příčinou i každý takový starosta zanášel se jistou měrou také
kouzelnictvím, hadačstvím a věštbou. Ale každá jednotlivá rodina
, __._.-_

') Prameny 1). II. str. 8 a d. —-Prameny D. H. str. 136.
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čili čeleď volila si po smrti svého starosty ze středu svého nového
starostu, a v případeth takových stávalo se pak, že potomci zemře
lého starosty, byvše od otce svého v hadačství, čarodějnictví a ve
věštbách vyučení, napotom o své ujmě tyto neřesti provozovali,
poněvadž tím nejen velkého vlivu na lid, ale také hojných užitků
hmotných nabývali. Tímto způsobem se pak během časů počet
čarodějců, hadačů a falešných věštců v zemi velice rozmnožil,
kteří se pak uvádění aneb rozmnožování víry křestanské v Čechách
velice na odpor stavěli. Že se u pohanských předkův našich
zejmena pověra v kouzla a věštby velmi r0zšířila a zakořenila,
tomu nasvědčuje zjevně Fr. Palacký, a spolu také ještě jinou pří
činu toho udává. Praví totiž 1): „Poněvadž modloslužby modlářské
byly mnohonásobné a nevždy snadné ani příjemné, jest se domysliti
dle přirozeného lidských věcí běhu, že kněží, jak mile z nich kní
žata se stali, k vykonávání služeb všelikých povolávali osoby jiné,
na něž uvalovali, cokoli v modloslužbách obtížného bylo, ku př.
konání krvavých žrtev neboli třeb t.. j. obětí, ostříhání a čistění,
snad i stavení a ozdobování chrámův, řezání neb lití model atd.
Povstávaly tímto způsobem zvláštní sbory, ne již kněží v původním
smyslu, ale modloslužebných osob, kněžím čili knížatům podříze
ných, pod jmenem popi neboli žreci, k nimž snad i tak řečení
vlchevci a vlchvice čili čarodějnici a čarodějnice, kouzelníci, černo
kněžníci, hadači a navazači rozliční náleželi Že osoby tyto, jsouce
chovatelé zděděné nauky nábožné, kterážto původem svým byla
i naukou světoslovnou a přírodnickou -— arci dle obmezeného
a pověrčivého smyslu starého věku— znali a užívali písma zvlášt
ního spůsobu, to již nejen z domyslu plyne, ale i z výslovného

svědectví starých spisovatelův dokázati se dá

Hla v ní p é če

a snaha modlářská bylo zpytování vůle božské
v důležitostech národu pochybných, a předvídání budoucnosti vůbec;
tedy navazování a hádání spůsoby rozličnými. Tato pověra v kouzla
i věštby zdá se že i do pokřesťaněných Čech zasahovala hluboce
a v báchorkách národních zachovala se poněkud až podnes“ Ajak
hluboce tyto pověry i do pokřesťaněných Čech ještě zasahovaly,
vysvítá Opět ze svědectví Kosmova, že kníže Bracislav II.
nastoupiv r. 1092 vládu v Čechách, nejprvé slavně slavil povinnými
službami Božími na hradě Pražském svátek sv. Václava, učiniv
při tom všem dvořanům a županům po tři dni slavné hody, a roz
nícen jsa velkou horlivostí pro křesťanské náboženství, rozkázal
hned na to vypnditi všechny čaroděje, k0uzelníky a hadače
') Dějiny, Díl 1. c. 1. str. 212 a 213;
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z objemu království svého, kteří nemajíce v Čechách dostatečné
podpory pro pověry své, posýlali si pro ně k pohanským Slovanům
na severu, do Arkony totiž a Retry, jakož Palacký vypravuje 1).
Z těchto poznámek o době pohanské v Čechách můžeme nyní
snadněji posouditi, jaké důležitosti a významnosti do sebe měl
blahodar prorocký, jímž Hospodin sv. Václava obdařiti ráčil. Kou
zelníků, hadačů a falešných věštců bylo v Čechách za času sv.
Václava velké množství, kteří lid nejen klamali a o jmění šálili,
ale jej také rozličnými způsoby trýznili a trápili. Ubohý, nevě
domý lid žil v jakési otrocké bázni a závislosti od nich, jakož
až po dnes cosi podobného lze pozorovati na venkově, kde se
cikánské hadačky mezi lidem objevují. Domysl se toho snadno
dovtípí, že při volbách nových starost rodinných kouzelnictvi a ha
dačství nemalého vlivu mívalo na to, kdo za starostu zvolen byl.
Tito kouzelníci, hadači a falešní věštcové udržovali lid zúmyslně
v nevědomosti, aby o svůj výdělek a o své úřady nepřišli, a byli
také zároveň nejhlavnější podporou všelikých nemravností mezi
lidem, které se i při modloslužbách provozovaly. Kdykoli se u
národu Israelského počet falešných proroků rozmnožil, nastala
vždy také spousta mravní v národě tom, jakož o tom Písmo sv.
více příkladů podává, zejmena z doby Eliáše proroka. Podobně
dálo se i u jiných národů. a také u nás v Čechách. Bázeň a strach
před příšerným a zpustlým řáděním těchto kouzelníků, hadaěů
a věštců, velká nevědomost lidu vedle četných pověreckých před
sudkův, spojených s nakažlivou nemravností, byly ovšem mohutné
překážky, které se uvedení víry křesťanské v Čechách v cestu
neustále stavěly. Odstranění takových překážek, aspoň pod jistou
míru, bylo tedy nezbytnou potřebou, měla-li aspoň větší část
národu Českého v krátké době býti pokřestaněna, aby tímto svým
na vím Kristovu obrácením národ Český úplné záhuby své znik—
nouti mohl, která by jej byla neminula, kdyby v pohanství byl
setrval. K odstranění těchto překážek použil Hospodin Bůh Opět
našeho milého sv. Václava, a k tomu cíli a konci obdařil jej pra—
Vým blahodarem prorockým. Sv. Václav byl přímý a jasný Opak
všech příšerných kouzelníků, hadačů a falešných věštců. Jeho
cudná velebná tvář, o níž se vlegendách zvláštní zmínka činí, jeho
vlídnost a přívětivost ku všem lidem i nejnižším poddaným, jeho
vážnost a mravní neůhonnost, jeho neobyčejná nezištnost a rozšafná
štědrost účinkovaly ovšem zcela jinak zejmena na lid než příšerné,
zpustlé a ziskuchtivé řádění pověrčivých kouzelníků a věštců po
!
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hanských. Rozdíl ten v celém jeho chování byl lidu obecnému
tím nápadnější, poněvadž se sv. Václav vždy od své 'mladosti až
do své smrti všeho účastenství v modloslužbě a v pohanských
radovánkách, jakož i všeho obcování s kouzelníky, hadači a věštci
vystříhal. Naproti tomu byl velice pilen v obcování službám Bo
žím křesťanským, & při každé příležitosti dával také zřejmě na
jevo svou náklonnost, svou důvěru a lásku ku kněžím křestanským—
Obecný lid tomu též dobře porozuměl, že jednání sv. Václava
nepochází ze ziskuchtivosti, z lakoty, z pánovitosti, ano naopak
lid, jenž vždy a všude ve věcech takových velmi bystrý zrak mívá,
viděl zajisté a pozoroval, kterak právě příšerní věštcové a vlchevci
pohanští, největší nepřátelé sv. Václava byli, a svými věštbami
& kouzly své lakotě, pánovitosti a ostatním svým neřestem mrav
ním nadržovali. Všecko to účinkovalo již nemálo ku prospěchu
víry křesťanské.
Nelze pak o tom pochybovati, že zpráva o prvním zjevení,
jež sv. Václav již ve svém jinošském věku o budoucí smrti muče
nické své sv. báby, o zboření chrámů křesťanských, o vyhnání
kněží křesťanských a o pronásledování křesťanů měl, záhy mezi
lidem se rozšířila, poněvadž sv. Václav sám zjevení to jiným oso
bám vypravoval. Pravdě se též velice podobá, že již tenkráte toto
proroctví sv. Václava na pohanské věštce a vlchevce nemilý dojem
učinilo; nebot dle legendy Gumpoldovy snažili se pak i sami ro
diče sv. Václava jej od zbožného života odvrátiti, domnívajice se, že
pak podobných vidění míti nebude, k čemuž beZpochyhy pohanští
dvořané jim radou byli. Když pak po nějakém čase dotčené pro
roctví se naplnilo, zrostla vážnost a úcta sv. Václava u dobrých
lidí mírou neobyčejnou, ale i nepřízeň zarytých pohanů, zvláště
pak falešných věštců a vlchevců přešla v nenávist proti němu,
jakož se toho i v Písmě sv. dočítáme, že právě falešní prorokové
vždy nejvíce brojívali proti pravým Bohem povolaným prorokům,
a jakož i v dějepisu církevním mnoho takových příkladů máme,
že ziskuchtiví vlchevci a hadači sv. věrověstce křesťanské tak
dlouho pronásledovali, až přičiněním jejich byli usmrcení.
Svatí Otcové a bohoslovci poučují nás o tom, že HOSpOdin
Bůh hlavně z následujících příčin proroky své k národům posýlal.
Předně proto, aby lid od modloslužby, jakož i od hříchů všelikých
odvrátili, poukazujíce jednak na přísnost spravedlivých trestů
Božích, jednak na milosrdenství Boží s hříšníkem kajícím a na
odměny věčné, jež Bůh připravil všem, kdož mu slouží a přikázání
jeho ostříhají. Jiná úloha pravých proroků byla, aby se za lid k Pánu
Bohu mnoho modlili, a aby prosbami svými a kajícím živobytím
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svým spravedlivý hněv Boží od lidu odvrátili. Mimo to vytknul
Bůh pravým prorokům častokráte za úlohu, aby knížata a také
lid napomínali, jim radou svou nápomocni byli a je o tom poučo
vali, co v jistých důležitých případech, když se o blaho časné
a věčné národu jednalo, činiti a čeho se varovati mají. Jedna
z nejhlavnějších úloh proroků Starého Zákona záležela pak vtom,
že vnuknutím Božím budoucí věci předvídali a předpovídali o Kristu
Pánu, a o jeho svaté církvi, aby pozdější národové z naplnění
těchto proroctví Syna Božího vtěleného a jeho sv. církev poznali
a se víře Kristově podrobili. V Novém Zákoně předvídali a před—
povídali praví prorokové budoucí věci hlavně za tou příčinou, aby
uvedení víry křesťanské a zakotvení jí u národů pohanských usnad—
nili, a leckdys také, aby sešlou a rozličnými bludy pokálenou víru
Kristovu u křesťanských národů opět oživili a ji bludů těch zpro
stili. Stává se také obyčejně, že Bůh předpovědi svých pravých
proroků rozličnými zázraky potvrzuje, aby jejich slovům, radám
a naučením velké váhy dodal, a pozornost lidu na ně obrátil. Jak
pilně a věrně náš milý sv. Václav tyto rozličné, pravým prorokům
vytknnté úlohy naplňoval, jest již tuším s dostatek ukázáno v knihách
předcházejících spisu tohoto. Zbývá však ještě, abychom vysvětlili,
kterak jednotlivá v legendách zaznamenaná proroctví sv. Václava
vždy v nějakém vztahu jsou k rozmnožení a upevnění víry kře
sťanské v Čechách, a kterak jim Hospodin Bůh ještě větší váhy
dodával zázraky, aby tím mocněji na lid i tenkráte účinkovala,
když se již byla naplnila. Když tedy za poručnické vlády kněžny
Drahomíry chrámy křesťanské obořeuy, kněží křesťanští ze země—
vypovězeni a křesťané vůbec pronásledováni byli, a se tudyž první
proroctví sv. Václava naplnilo: dostal se sv. Václav řízením Božím
právě za příčinou těchto událostí na stolec knížecí. Vládykové
sami vidouce v zemi neustálé sváry, půtky a nepokoje, přiměli
Drahomír—uk tomu, aby se vlády zřekla, a ji sv. Václavu postou—

pila, ač tenkráte ještě ani nebyl plnoletý. Smutné proroctví sv.
Václava bylo tedy naplněno, a podobalo se tomu, že víra kře
sťanská z Čech bude vypuzena: ale to právě dostal se týž sv. Václav,
nejhlavnější podporovatel a rozšiřovatel víry křesťanské na trůn
knížecí, aby tím patrněji se ukázalo, že v tom všem zvláštní ří
zení Boží k prospěchu víry křesťanské vládne. Sv. Václav na
stoupil tedy trůn Český, jako prorok Bohem stvrzený. A na tom
nebylo ještě dosti. Nedlouho na to povstal proti sv. Václavu od
bojný vévoda Zlický, který jej s trůnu knížecího svrhnouti usi
loval, aby naň sám zasednouti mohl. Ale tu ukázal HOSpodinBůh
zjevným zázrakem, že sv. Václav, osvědčený prorok Boží, i nyní
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pod zvláštní ochranou Boží stojí. Z těchto událostí mohl ovšem
každý rozumný člověk velmi snadno uzavřiti, že se prorokování
sv. Václava z docela jiného pramene prýštilo, nežli věštby teh
dejších věštců pohanských, a tak směřoval a účinkoval hlahodar
prorocký sv. Václava spolu se zázrakem řečeným k tomu cíli
a konci, aby pohané Čeští víru tu za Božskou uznali, kterou jim
sv. Václav sám hlásal a hlásati dával. Dle zpráv v legendách za
znamenaných dal po nějakém čase na to kníže Václav tělo sv.
Ludmily z Tetína na hrad Pražský přenésti, a sice na zvláštní“
vnuknutí Boží, při které příležitosti opět předpovídal, že se při
přenešení téhož těla svatého nějaké zázraky stanou. Když pak
tělo sv. Ludmily bylo shledáno zcela neporušené, a se mimo to
u něho v Praze ještě jiné zázraky zběhlý, potvrdil Hospodin Bůh
těmito zázraky poznovu sv. Václava jakožto pravého proroka,
nebot rozumní a předsudky nepodjatí lidé poznali z naplněného
proroctví a ze zázraků dotčených, že sv. Václav skutečně jest
pravým prorokem, a že tudýž víra křesťanská jest víra Božská.
Ale nejen doma v Čechách, nýbrž i v cizině, na dvoře císařském,
osvědčil Bůh novým zázrakem, že kníže Václav, pod zvláštní
ochranou Jeho stojí. A když z toho zázraku země Česká nových,
časných výhod tím nabyla, že ji král Jindřich Ptáčník z úcty
a vážnosti k sv. Václavu ročního poplatku zprostil, porozuměli
tomu opět lidé rozumní a předsudky nepodjatí, že Hospodin Bůh
činy a skutky sv. Václava zvlaaštním světlem své milosti a mou
drosti řídí, aže tudyž i víra křesťanská, kterou sv. Václav vyznával
a rozšiřoval, i k časnému blahu zeme České slouží. Dle zpráv
v legendách zaznamenaných poučen byl sv. Václav zjevením Božím
o své budoucí smrti mučenické. Sv. Václav podrobil se nejen
dobrovolně, ale také toužebně této největší oběti za víru Kristovu.
1 tohoto hrdinského příkladu bylo pohanským Čechům zapotřebí,
aby pravou cenu víry křesťanské dobře poznali. Předvídanou
a předpověděnou smrt tuto mučenickou oslavil pak Bůh sám bez
prodlení těmi zázraky, které se hned s krví sv. Václava udály,
a později ještě jinými zázraky. Předpověď prorocká sv. Václava
se tedy opět naplnila, a krev mučenická, jenž napotom zázračným
způsobem po dlouhá léta na zdi chrámu Páně Staroboleslavského
lpěla, aniž by ji kdo byl mohl setříti, hlásala pak neustále předkům
našim, že náš milý sv. Václav pravým prorokem Božím byl, že
víra křesťanská z Boha pochází a k Bohu člověka vede, a že
země Česká a obyvatelé její ani svého časného blaha od falešných
proroků, hadačů a vlchevců očekávati nemůže.

Knihy třinácté.
Zprávy rozličných legend, že sv. Václav nedlouho před smrtí svou
vlády v Čechách se vzdáti a do Říma putovatř chtěl, aby do řehole
vstoupiti mohl. — Novověké námitky proti těmto zprávám. — Obmý
šlel—li sv. Václav v Čechách zaříditi stolec biskupský. — Mají-li
dotčené novověké námitky nějaké vnitřní vahy do sebe. — Kterak
se touha sv. Václava po řeholním životě vysvětliti dá ze zásad viry
katolické. — Význam dobrovolné chudoby v životě Krista Pána
a v životě svatých vůbec. -—Proč sv. Václav do řehole skutečně
nevstoupil. —-Doklady dějepisné, že jako u jiných národů tak
i u našich předků pohanských nezřízená touha po jmění a bohatství
mnohých útrap v životě obecném způsobila. —Kterak touha sv.
Václava po dobrovolné chudobě mnohé předsudky proti víře kře
sťanské u pohanských předků našich odstranila, a mnohým cestu
k pokřesťanění proklestila.

Mezi jinými zprávami, jež legenda Gumpoldova o ctnostech
vynikajících sv. Václava zaznamenala, nalezáme i tu, že sv. Václav
nedlouho před smrtí svou mučenickou úmysl měl, vzdáti se úplně
vlády v Čechách, pout do Říma nastoupiti a s povolením papeže
do řehole vstoupiti. Zpráva Gumpoldova zní takto 1): „Václav,
Bohem vyvolený, obmýšlel žezlo hodnosti světské, které jak věděl,
pádem snadno zlomiti se může, složiti a bratrovi správu knížectví
v moc a v právo odevzdati. Pro vnitřní vroucnost též žíznivě po
tam toužil, aby v Římě chrám sv. apoštolů (Petra a Pavla) pro
modlitbu mohl navštíviti, pod svatou záštitou papeže věcí světských
se odříci, v roucho mnišské se obléci, a takovým obcováním konce
živobytí pozemského se dočkati.“
Hyzova legenda má též o tom následující zprávu “): „Toho
času (t. j. když chrám sv. Víta v Praze stavěti dal) chtěl svatý
1) Prameny děj. Čes. D. I. str. 158. *) Tamtéž str. 186.
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Václav jíti do Říma, aby jej papež oděl oděvem mnišským a z lásky
k Bohu vzdáti se chtěl důstojenství knížecího, a odevzdati je
bratru svému; ale nemohl, poněvadž svrchu jmenovaný chrám ještě
nebyl dostaven.“
Legenda Křištanova praví takto 1): „Tím (t. j. stavbou kostela
Svatovítského) ještě nebyl upokojen (sv. Václav), nýbrž ku prahu
svatých apoštolů Petra a Pavla do Říma chtěl se odebrati, požádat
tehdejšího papeže, aby jej za mnicha oděl a za duchovního ostří—
hal, aby pak z lásky k Bohu důstojenství knížecího se vzdal
a bratru svému, ach příliš oddanému skutkům světským, je pone
chal, sám ale žije v pokoji, aspoň některé ovečky Kristu Pánu
shromáždil To by byl také skutečně učinil, kdyby mu nadzmíněná
stavba chrámu nebyla vadila“
Císař Karel IV. dokládá pak ještě ve své legendě, že sv.
Václav do řehole sv. Benedikta vstoupiti obmýšlel. Zpráva jeho
zní takto “): „Potom sv. Václav žádaje věcí nebeských, všech
tělesných věcí sobě za nic nenesa, poslal své posly k svatému
otci papežovi, od něho odpuščenie prosě, aby mohl svému bratru
Boleslavovi kněžstvie vzdada, v zákon sv. Benedikta vjíti.“
Tyto zprávy o úmyslu sv. Václava, vzdáti se vlády a státi
se mnichem, nelíbily se některým nepříznivým a neoprávněným
posuzovatelům, ano i některým upřímným zastavatelům sv. Václava.
Vidouce totiž, kterak někteří novověcí odpůrcové všeho nábožen
ství sv. Václava za pobožnůstkáře vydávají a mu všecku zmuži
lost a statečnost za tou příčinou p0pírají, poněvadž si sv. Václav
v rozličných zhožných, pokorných a milosrdných skutcích liboval,
obávali se toho někteří upřímní zastavatelé téhož sv. Václava,
že by tím falešná domněnka o dotčeném pobožnůstkářství stala
se ještě pravdě podobnější, kdyby se připustilo, že sv. Václav
skutečně úmysl měl, vzdáti se důstojenství panovnického a do řehole
vstoupiti. Proto tedy uchOpili se někteří z nich raději toho pro—
středku, že svrchu uvedenou nejstarší zprávu biskupa Gumpolda
pokládali za pouhý výmysl asketický, který prý žádné pravdivosti
nemá. Druhou část zprávy té, že sv. Václav do Říma k hrobce
knížat apoštolských Petra a Pavla putovati chtěl, aby tam svou
pobožnost vykonati, a pod záštitou samého papeže do řehole vstou
piti mohl, vykládají si někteří opět tím způsobem, že prý sv. Václav
za tou příčinou do Říma putovati obmýšlel, aby tam od papeže
zřízení nového biskupství pro zemi Českou vymohl, jelikož v Če
') Prameny děj. Č., D. 1. str. 216. ') Spisové císaře Karla IV.
Jos. Emler str. 116.
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chách tenkráte ještě žádného biskupství nestávalo, a celá země
co do Správy duchovní podřízena byla biskupu Řezenskému, který
neznaje řeč Českou a přebývaje mimo zemi na rozmnožení a upev—
nění víry křesťanské dostatečného vlivu neměl. Nepochybujem
o tom nikterak, že si toho sv. Václav zajisté toužebně přál, aby
v Čechách zvláštní biskupství bylo zřízeno. Toho se můžeme
snadno domysliti, uvážíme-li předně vynikající horlivost sv. Václava
při rozšiřování víry křesťanské v Čechách, dálei jeho touhu a při
cinlivost, aby služby Boží v Čechách co uejslavněji jako u jiných
velkých a již pokřesťaněných národů konány byly, a konečně,
uvedeme li sobě na mysl i jeho potěšení a radost, kterou z toho
míval, když mnoho cizích kněží za tím účelem do země přichá
zelo, aby v Čechách na pokřestanění lidu pohanského a na utvr
zení nových křesťanů ve víře pracovali. O tom všem podávají
nám rozličné legendy určité a bezpečné zprávy, a na základě
těchto zpráv lze se i toho právem domysliti, že sv. Václav bez-—
pochyby i po založení nového sídla biskupského v Čechách velice
toužil. A kdyby snad touha ta v srdci jeho již dříve nebyla vzešla,
mohla v něm aspoň tenkráte povstati, když mu biskup Řezenský
vzkázal, kterak on sám vnuknutím Božím o tom byl poučen, že
z chrámu Páně Svatovítského stane se jednou nejen biskupský
ale i arcibiskupský kostel. A zprávu tuto zaslal biskup Řezen
ský dle vypravování legend sv. Václavu při příležitosti, když jej
sv. Václav za to prosil, aby kostel na počest sv. Víta zbudovaný
posvětil. Velice jest tedy pravdě podobno, že sv. Václav v Římě
i o to se chtěl starati, aby papež pro zemi Českou nové biskup
ství založil, ačkoli legendy o tom zvláštní zprávy nezaznamenaly.
Avšak zprávu onu, že sv. Václav úmysl měl, vzdáti se vlády
a do zákona čili řehole sv. Benedikta vstoupiti, pokládáme nejen
za pravdě podobnou, ale také za zjištěnou; poněvadž obě dvě
nejstarší legendy Latinské. Gumpoldova a Hyzova, zprávu tu určitě
a jasně podávají, a jí také jiné pozdější legendy, zejmena i legenda
císařem Karlem IV. sepsaná opakují, a císař Karel IV. byl jak
vůbec známo nejen horlivým ctitelem sv. Václava, ale spolu také
důkladným znalcem starých legend a pověsti Svatováclavských.
Chce-li tedy kdo právě tuto zprávu zavrhnouti, může to dle zásad
kritických jedině za příčinou závažných zevnitř-níchaneb vnitřních
důvodů učiniti; ale důvodů takových nepodal až posud nikdo.
Pouhá výpověď, že by úmysl ten pobožnůstkářstvím zaváněl, nedá
se nikterak za podstatný důvod pro zamítnutí zprávy dotčené
uznati, a to tím méně, poněvadž slovo „pobožnůstkář“ za našich
dnů v ústech novověkých nevěrců jakýmsi strašákem bývá, kte
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rým se leckterý slaboch od vykonávání svých povinností nábožen
ských skutečně dá odvrátiti, aby jen pobožnůstkářem nazýván
nebyl. A jak známo nazývají novověcí nevěrcové častokráte i tako
vého člověka již pobožnůstkářem, který ani každou neděli na mši
svatou do kostela nejde, aneb se jen někdy Otčenášek pomodlí.
Aby pak některý důkladný znalec dějepisů a životOpisů svatých
našeho sv. Václava z jakéhosi pokryteckého neb zpozdilého pobož
nůstkářství jedině za tou příčinou chtěl nařknouti, poněvadž úmysl
měl do řehole vstoupiti, to se tuším tak snadno nestane. Kdyby
se však stalo, dala by se snadno celá řada panovnických aneb
z rodů panovnických pocházejících osob, jakož i proslulých vojínů
a státníků z dějepisu sestaviti, kteří se dobrovolně z nejšlechet
nějších pohnutek životu řeholnímu podrobili: a o všech těchto
proslulých a mnohdy i svatých osobách měl by pak takový děje
pisec dokázati, že také buď pokrytští neb zpozdilí pobožnůst—
káři byli, poněvadž do řehole vstoupili. Na provedení takového
důkazu neodváží se však nikdo rozumný.
Co se pak zejmena našeho sv. Václava týče, dá se to snadno
?. jeho ostatních vynikajících ctností křesťanských a ze samé nauky
Kristovy vysvětliti, kterak v něm dotčený úmysl povstati mohl.
Ano máme ještě za to, že i tato touha sv. Václava po řeholním
životě leckterým předkům našim pohanským pohnutkou byla, aby
se snadněji pokřestanili, a že také v pozdějších dobách knížatům
a velmožům Českým za příklad a vzor sloužila, aneb dle řízení
Božího sloužiti měla, aby poznali, v jakém světle a s kterých
stránek by důstojenství své častěji uvažovati měli. Tyto domněnky
nyní odůvodníme.
Postup obyčejný, kterým se u jednotlivých lidí nákaza mravní,
a následkem této nákazy i velké množství rozličných útrap, svízelů
vyvinuje, jest následující. Nenaučí-li se člověk pomocí pravé víry
a pohnutek nadpřirozených, které mu víra ta poskytuje, své nezří—
zené náklonnosti a žádosti na uzdě držeti, počne záhy nejprvé po
majetku, po bohatství vůbec nezřízenou touhou bažiti. Dovede—li
toho prací, pilností svou neb jakýmkoli mravným neb i nemravným
způsobem jmění a bohatství sobě nashromážditi, a nedrží-li pak
přirozené náklonnosti a žádosti své na krátké uzdě, oddá se zajisté
za krátký čas nejen požívání lepších a dražších jídel a nápojů, ale
i jiných hříšných rozkoší tělesných, a to tím větší mírou, čím více
bohatství po ruce má, aby nezřízeným žádostem svým hověti mohl.
Stane-li se to, pak se člověka takového velmi snadno i pýcha
chytí; pohlíží totiž vypíuavě na jiné lidi, kteří se mu ani v šatstvu,
ani v majetku ani v požívání rozkoší tělesných vyrovnati bud!
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nemohou neb také nechtějí, chce také nad nimi vládnouti, jim
poroučeti & sice nikoli dle práva a spravedlnosti a dle zdravého
rozumu, nýbrž spíše dle nezřízených žádostí svých, a tak stane se
nejen sám otrokem svých vlastních náruživostí a své pýchy, ale
snaží se neustále, aby i jiní lidé jeho nezřízeným choutkám po vůli
byli. Syn Boží, Ježíš Kristus, přišed na svět, aby pokolení lidské
z věčné záhuby a z poddanosti hříchu vykoupil, naučil nás slovem
a příkladem svým svatým, jakým způsobem každý z nás nezřízené
žádosti a hříšné náklonnosti své na uzdě držeti a svrchu řečené
nákazy mravní s pomocí Boží zniknouti může. K tomu cíli a konci
užíval Pán a Spasitel náš prostředků takových, které se nezříze
ným náklonnostem lidským přímo protiví. Tyto náklonnosti a žá—
dosti lidské libují si v bohatství a po něm baží; ale Kristus Pán
učil naproti tomu slovem a příkladem svým svatým, že dobrovolná
chudoba t. j. dobrovolné sřeknutí a vzdání se všelikého jmění
a bohatství hlavním základem jest k dosažení křesťanské dokona
losti. Nezřízená žádostivost lidská baží po všelikých tělesných
rozkošech a libuje si v nich nad míru; ale Kristus Syn Boží učil
naproti tomu slovem a příkladem svým, kterak člověk sebe sama
každodenně má zapírati. „Chce-li kdo za mnou přijíti. zapři sebe
sám, a beř kříž svůj na sebe každého dne, a následuj mne“ ');
tak vyučoval Syn Boží, který sám nejtěžší kříž nikoli za sebe ale
za nás až na horu Kalvarii na svých vlastních ramenou nesl, aby
se tam na něm pro naše Spasení dobrovolně dal ukřižovati. Bez
uzdná náruživost ponouká člověka k pýše; ale Kristus Syn Boží
vyučoval naproti tomu, kterak k dosažení pravé spokojenosti zde
na zemi člověku nevyhnutelně potřebna jest pokora; pročež
doslovně pravil: „Pojďtež ke mně všickni, kteříž pracujete, a obtí—
žení jste, a já vás občerstvím. Vezměte jho mě na sebe, a učte
se ode mne; nebot jsem tichý a pokorný srdcem: a naleznete
odpočinutí dušem svým“ 9). A téže pokoře učil nás Kristus Ježíš
svým vlastním příkladem svatým; jsa totiž Bůh od věčnosti
„zmařil sebe samého, jakož praví sv. Pavel 3), přijav způsobu slu
žebníka, ku podobenství lidí učiněn, a v způsobu nalezen jest jako
člověk. Ponížilt sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti,
a to smrti kříže.“
A co se zejmena dobrovolné chudoby týče, víme ze sv. evan
gelium, kterak si Syn Boží chudičkou panenku za matku, a chu
dičkého tesaře za pěstouna vyvolil. že se pak v chlévu naroditi
ráčil, že mu jesle za kolébku sloužily, že ani svého vlastního
') Lukáš 9, 23.

*) Matouš 9, 10. u.

=) k Filipensk. 2, 6. 7.
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domu, ani nábytku, ani místa vlastního neměl, kde by si svou
hlavu uložiti mohl, jakož sám doslovně pravil: „Lišky doupata
mají & ptactvo nebeské hnízda: ale Syn člověka nemá, kde by
hlavu sklonil.“ Chodě bosonoh po Palestině, a vesnice a tvrze
navštěvuje nejraději s chudým lidem obcoval; za apoštoly sobě
nejprvé chudé rybáře vyvolil, kteří s ním z pouhé almužny zbož
ných lidí živi byli; a když konečně Syn Boží na dřevě kříže za
nás zemříti ráčil, neměl ani šatu svého, a plátno, v něž nejsvě
tější tělo jeho zavinuli, bylo mu též almužnou dáno. Tento pře
velebný a nejsvětější příklad dobrovolné chudoby vtěleného Syna
Božího měli napotom nejen svatí apoštolové a první křesťané
v J erusalemě a všickni napotomní světci a světice Boží Nového
Zákona před svýma očima, když zřeknuvše se dobrovolně všeho
majetku a bohatství Bohu v chudobě buď v řeholi neb také mimo
řeholi sloužili, a ku spasení duší lidských napomahali.
Nuže sv. Václav měl, jakož jsme již svrchu pověděli, zvláštní
dar od Boha, že smysl Písma sv. hluboce pojímal, a že tudyž
i nejsvětějšímu příkladu dobrovolné chudoby v životě Krista Pána
nejen dobře ale výtečně porozuměl; sv. Václav byl, jakož o něm
legenda Hyzova praví, „milovníkem Krista Pána“; sv. Václav věděl
z Písma sv., že i první apoštolové Kristovi svůj život v dobro
volné chudobě strávili, a on sám byl z vyvolení Božího apoštolem
svého národu: což tedy divu, že v sv. Václavu konečně také touha
vzešla, následovati Krista Pána v dobrovolné chudobě, a že sv.
Václav vše na světě pokládal za smetí, aby Krista, jehož milovní
kem byl, sobě získal, a se mu stal podobnějším, jakož sv. Pavel
apoštol sám o sobě pravil, řka: „Všechny věci pokládám býti
škodou, pro vyvýšenou známost Ježíše Krista, Pána mého, pro
něhož jsem všecko ztratil, a mám jako za lejno, abych Krista
získal“ 1). Z této touhy své nedělal sv. Václav žádného tajemství,
jakož z legend vysvítá; nebot dle vypravování legendy Gumpol
dovy činil již skutečně přípravy k odevzdání vlády svému mladšímu
bratru Boleslavovi, a dle legendy císaře Karla IV. poslal sv. Václav
zvláštní posly do Říma k sv. Otci za touže příčinou. Z toho všeho
jest tedy pravdě velice podobne, že by sv. Václav skutečně byl se
mnichem stal, kdyby jej Boleslav Krutý s pomocníky svými byl
nezavraždil. Biskup Gumpold činí ve své legendě ještě i tu
p0známku, že Bůh, jenž nejštědřeji odměňuje všechny dobré, k jeho
slávě podniknuté aneb aspoň upřímně obmýšlené skutky, sv. Václavu
slavnou korunu mučenickou právě za tou příčinou připraviti ráčil,
') k Filipensk. 3, 8.
Památky Staroboleslavské.
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poněvadž sv. Václav z lásky ku Kristu Pánu ostatní svůj život
v řeholi stráviti toužil. Slova Gumpoldova zní takto: „Ale pro
zřetelnost odměňovatele nejštědřejšího, oslavujíc vždy rovnými
odměnami zásluhy těch, kdo toho jsou hodni, ráčila uschovati větší
boje tomuto občanu nebeskému, aby po slavném v nich vítězství
tím slavnější dosáhl odplaty“ 1). Nebylo to také zajisté mimo řízení
Boží, že tato touha upřímná po dobrovolné chudobě. v srdci sv.
Václava povstala, a že jeho současníkům k vědomosti přišla. Příklad
kterékoli ctnosti křesťanské, zejmena když od vysoko postavených
osob pochází, nezůstane nikdy bez blahonosných účinků u jiných
lidí. Zvláštního pak účinku docílí obyčejně takový příklad, z kte
rého se patrně vidí, že muž v důstojeuství vzuešeném postavený
bohatstvím a slávou lidskou oplývající, z lásky k Bohu všeho toho
se dobrovolně zřekne, vším tím pohrdá., aby Bohu dle příkladu
Ježíše Krista v chudobě sloužiti mohl. Takový vznešený příklad
byl však za času sv. Václava, když se o pokřesťaněni národu
Českého jednalo, a když životní otázka téhož národu na pokřesťa
nění závisela, nejen užitečný a prospěšný, ale pro mnohé velmože
potřebný, a sice z příčin následujících.
Z nezřízené žádostivosti po majetku a po bohatství vůbec
prýštilo se vždy nejen na jednotlivce ale i na celé národy mnoho
útrap a mnoho zlého. Nevládne—limezi lidmi bázeň Boží, nehro
zí-li se člověk soudu Božího, pak se ovšem snadno stane, že jeden
druhého i násilně potlačuje, když k tomu dostatečné síly má, aby
svůj majetek na ujmu jeho rozmnožil. Schází-li mu hmotné síly,
užívá tajných piklů, úskoků a úkladů, aby bližního přelstil, zkazil
a z cesty sobě odklidil. Jsou-li takové nezřízené touze po jmění
a bohatství rozličné starobylé zvyky, obyčeje aneb zákony světské
a náboženské v cestě, pak je buď nějakým pokrytským způsobem
podskočiti dovede, aneb proti ním také zjevně brojiti počne, jimi
Opovrhá, aby jen cíle svého dosáhnouti, a jmění své rozmnožiti
mohl. O tom všem podává rám dějepis všeobecný a dějepisy je
dnotlivých národů bohužel až příliš mnoho příkladů, a takových
příkladů nalezáme i v dějepisu domácím. Ačkoli se nám z doby
pohanské předkův našich, a také z doby sv. Václava jen sporé
dějepisné zprávy zachovaly, nic méně prosvítá i z těchto sporých
zpráv patrně a zřetelně, jak smutných výsledků ona nenasytelná
žádost po jmění a bohatství i u našich pohanských předků v životě
rodinném a také obecném způsobila.
Nejstarší letopisec Český Kosma zaznamenal dle kolujícího
*) Prameny D. I. str. 158.
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podání ústného některé chvalné a také nechvalné obyčeje předkův
našich, kteří se prvotně pod praotcem Čechem v této vlasti naší
usadili. POpsal mezi jiným i to, kterak z počátku na základě.
svého patriarchálního zřízení žádostivost lidskou po jmění a bo—
hatství na uzdě drželi, a kterak se pak za nedlouhý čas i u nich
tato dychtivost čím dále tím mohutněji zmáhala a velkých svízelů
a útrap na ně uvalila. Kosma vypravuje takto : 1) „Vlny a lnu
i oděvu potřeby neznali, v zimě koží z divoké zvěře neb ovčích
za šat užívali. Také žádný neznal říkati mé, nýbrž na způsob
života mnišského, co měli naše jmenovali ústy, srdcem i skutky.
U chlévů nebylo závor, ani nezavímli dveří před nuzným, poně—
vadž nebylo ani zloděje ani loupežníka ani nuzného. Žádný zločin

nebyl u nich těžší nad krádež a loupež; zbraní žádného způsobu
nevídali; toliko šípy měli, a to ke střílení zvěře. Co dále? ach
bohužel! dobré v opak, obecné ve vlastní se obrátilo; chudobě
jindy milé vyhýbali se jako kolu zblácenému, poněvadž dychtivost
po jmění hůře nežli Aetny žár v nich zahořela. Když to a takové

zlé ode dne ke dni hůř & hůř se zmahalo.....

vznikl muž

jeden jmenem Krok . . . . ve svých pokoleních naskrz dokonalý,
statků zemských hojnost maje, v uvažování soudů rozšafný, a
k němu nejen z jeho vlastních pokolení, nýbrž z kmenů celé země,
jako včely k oulům, tak všichni sbíhali se k soudům pro rozhod—
nutí.“ Dle tohoto svědectví Kosmova přivedly rozličné pře a hádky
o jmění nejen jeden kmen ale všechny v zemi usedlé kmeny Slo
vanské konečně k tomu, že si Kroka za hlavního soudce vyvolili,
ačkoli bezpochyby každý kmen již svého zvláštního soudce míval,
než se tato volba stala, ale tento kmenový soudce jim již nedo
stačoval. Krok nezůstavil žádných mužských potomků po sobě,
nýbíž tři dcery jmenem Kazi, Tetku a Libuši. O této poslední
a nejmladší z nich vypravuje Kosma,*) že „byla v radách pro
zřetelná. v řeči jistá, těla cudného, mravů šlechetných, v rozsu
zování pří lidských za žádným nezůstala, ku každému vlídná a
velice líbezná, ženského pohlaví ozdoba a sláva, úkoly mužské
konajíc rozšafně.“ Po smrti Krokově, všedše v obecnou poradu,
zvolili sobě tedy kmenové Slovanští v Čechách přebývající, Libuši
za svého hlavního soudce. A tu hned opět vypravuje letopis
Kosma, kterak za panování Libušina mezi dvěma vládyky nemalá
pře vznikla 0 meze sousedního pole. Možná, že. snad o téže při
aneb o jiné podobné zachovala se nám také zvláštní zpráva v tak
zvaném rukopise Zelenohorském, v básni totiž pod jménem „Libušín
1) Prameny D. 11. str. 6. a 7. 2) Tamtéž str. 8.
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soud“ vůbec známé. Z obsahu celé této velmi zdařilé a krásné
básně Staročeské vysvítá Opět patrně, jakých svarů a nátísků
dotčená dychtivost po jmění a bohatství v rodinném životě způso
bila, a jak veliké následky z toho všeho v celém zřízení zem
ském v Čechách pošly.
Dle zpěvu dotčeného povstala velká, domácí rozepře mezi
dvěma bratry, lítým totiž Chrudošem, majícím své sídlo na Otavě
křivé a zlatonosné, a mezi chrabrým Štáhlavem, jenž na Radbuze
chladné sídlel. Oba dva byli synové zámožného kmeta čili lecha,
jmenem Klena, pocházejícího ze starého rodu Popela Tetvy, jenž
s praotcem Čechem a jeho celým kmenem do této vlasti se byl
přistěhoval. Příčina velkého sváru mezi dvěma bratry Klenovci
byla následující. Lítý Chrudoš, jsa starší než Šťáhlav, chtěl mermo
mocí hlavní část celého jmění po otci svém míti, a jen jakousi
malou částečku svému mladšímu bratru ponechati. Avšak tento
nárok Chrudošův protivil se zcela tehdejšímu právu a obyčeji
národnímu, dle něhož oba dva bratří rovným právem vládnouti
měli nad statky po otci svém zděděnými, aneb se o ně stejnou
mírou měli rozděliti. Ale Chrudoš zaslepen jsa lakotou a panovi
tostí svou, opovrhl starým právem a obyčejem národním, a počal
se odvolávati na právo Německé, dle něhož prvorozenec v rodině
hlavním dědicem po otci byl. Stáhlav však, odvolávaje se na
právo a obyčej v Čechách panující, nechtěl tomu nikterak při
pustiti, aby na základě práva cizího, v Čechách posud nestávají
cího zbaven byl jmění, které mu náleželo. Chrudoš a Šťáhlav měli
jednu sestru, která se právě na dvoře knížecím v družině kněžny
Libuše nacházela. Sestra ta, uslyševši o veliké rozepři, vzniklé
mezi bratry jejími, jala se kněžnu Libuši prositi, aby Chrudoše
a Štáblava před sebe obeslala, a jakožto hlavní soudce všech
kmenů Slovanských v Čechách bydlících, rozepři jejich rozsoudila.
Libuše vyslyševši prosbu tu, rozeslala hned zvláštní posly po celé
zemi zejmena pro kmety, lechy a vladyky, aby se na soud zemský
na Vyšehradě sešli, a sice byli vyzváni: Svatoslav od Libice bílé
(t. j. od Cidliny u nynějších Poděbrad), kdež tenkráte bujné dou
braviny byly; Lutobor z Dobroslavova Chlumce, ležícího tam, kde
Labe Orlici pije (t. j. z nynějšího Hradce Králové); Ratibor od
hor Krkonošských, tam kde Trut pohubil saň lítou (t. j. z nyněj—
šího Trutnova); Radovan od Kamenného Mostu (t. j. z krajiny
Sedlecké); Jarožíř od Brd vodohojných (t. j. z bývalého kraje
Podbrdského, z nynějšího Berounska), Střezibor od ladné Sazavy;
Samorod od Mže stříbronosné. Když se tedy soudcové tito na
Vyšehradě byli sešli, započal soud zemský tím, že kněžna Libuše,
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oděna jsouc v bílé stkvoucí říze, stojíc na zlatém stolci knížecím
prostřed u dvou dívek sudných, přítomné soudce vyzvala, aby roz
řešili, je-li následující výpověď její spravedlivé: „Podle zákona
věkožizných (věčných) bohů mají oba dva rozvadění bratří dědic
tvím otcovským společně vládnouti, aneb se o ně stejnou mírou
rozděliti“ Pro případ však, kdyby výpověď tato nebyla po rozumu
přítomných soudců, vyzvala je Libuše, aby sami nový nález t. j.
nový rozsudek čili zákon ustanovili. Soudcové, poradivše se ticho
mezi sebou, schválili výpovědi kněžniny; načež Lutobor z Dobro
slavova Chlumce o to žádal, aby dívky sudné hlasy jednotlivých
soudců sebraly, což když se bylo stalo, oznámil Radovan od
Kamenného Mostu tento nález veřejně: „Oba rodní bratří Kleno
vici, z rodu starého Tetvy Popela, který přišel s pluky Cechovými
v tuto žírnou vlasti přes tři řeky, smíříte se takto 0 dědiny
otcovské: Budete jimi oba společně vládnouti !“ Lítý Chrudoš,
sotva že však uslyšel rozsudek tento, rozhněval se tak silně, že
se mu žluč po všech utrobách rozlila; oudy se mu vztekem třásly,
máchnul rukou, a zařval jako jarý túr, řka: Běda ptáčatům, k nimž
se had do hnízda vkradll Běda mužům, kterým žena vládne! Muži
slušno, aby mužům vládl; prvorozenci dědinu dáti, to je právo!
Kněžna Libuše, slyšíc na své vlastní uši tuto hanu, jala se
k soudcům přítomným v tato slova mluviti: Moji kmeti, leši
a vládykovél slyšeli jste pohanění moje; suďte nyní sami pravdu
po zákonu, já již více vaše sváry soudjti nebudu. Volte sobě muže
sobě rovného, kterýž by vám po železu vládl; dívčí ruka je ku
vládě nad vámi slabá.. Na to povstal Ratibor od hor Krkonošských,
a zastávaje výpověď Libušinu, jakož i nález soudní, pravil:
Nechvalno nám v Němcích hledati právo, u nás je právo po
zákonu svatém, kteréž již otcové naši do této žírné vlasti s sebou
přinesli.
Až potud vypravuje se o této události v Rukopisu Zeleno
horském, který se nám bohužel celý nezachoval, nýbrž jen jedna
část z něho. Z letopisů Kosmových můžeme však zprávu tu depl
niti, a se o tom poučiti, jakých následků Chrudošova touha nezří
zená po bohatství v celém tehdejším zřízení zemském způsobila.
Vypravuje tedy Kosma, kterak nejprvé Libuše sama, jsouc nemálo
uražena jizhvými slovy Chrudošovými, k tomu hned na sněmě
radila, aby ji kmeti, leši a vládykové nějakého muže za manžela
vyvolili, který místo ní hlavním soudcem čili knížetem v Čechách
býti měl. Ale mimo to vypravuje Kosma, kterak druhého dne na
to i sami sněmovníci důrazně na tom stáli, aby se Libuše za muže
provdala, který by pak jejich hlavním knížetem byl. Byvše totiž
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hanlivými slovy Chrudošovými pOpuzeni, nechtěli více ženskou
za soudce míti, ačkoli se Libuše téhož dne velice vynasnažovala,
aby jim důraznými slovy vyložila, jak mnoho práv a výsad sobě
budoucí kníže vyhradí, a kterak tím dosavádní jejich svoboda
stísněna a zkrácena bude. Všecko to neprospělo ničeho, sněmovníci
na tom stáli, aby si Libuše manžela zvolila. Libuše si tedy zvolila
Přemysla oráče, o kterémž Kosma následující úsudek podává:
„Tento muž, který v pravdě pro mužnost zasluhuje zván býti
mužem, lid tento bujný zákony uvázal, a národ nezkrocený mocí
panovnickou zkrotil, a v poddanství, které jej nyní tíží, uvedl,
a všecka práva, kterými země tato nyní se řídí a spravuje, sám
s Libuší samou nalezl“ '). Dle zprávy Kosmovy pokoušely se pak
po smrti Libuše ještě za panování Přemyslova opět dívky 0 to,
aby dle libosti své nad muži panovati mohly, o čemž jsme již na
jiném místě pověděli. Po Přemyslovi panovali v Čechách následu
jící knížata: Mnata, Vojen, Mnislav, Křesomysl, Neklan a Hostivít,
jenž byl otcem prvního knížete křesťanského Bořivoje, děda sv.
Václava. O těchto šesti knížatech pohanských nevěděl sám Kosma
žádných bližších zpráv. Jednu jedinou událost vypravuje z doby
panování knížete Neklana, která opět tomu nasvědčuje, jak mnoho
zlého nezřízená touha po jmění, bohatství, jakož i vládychtivost
pohanským předkům našim způsobila. Vlastislav, vojvoda Lucký,
jenž dosti rozsáhlého panství měl v krajinách, kde nyní město
Žatec stojí, vzbouřil se z pouhé vládychtivosti proti hlavnímu kní
žeti Neklanovi, chtěje sám na přední stolec země České dosednouti.
I vystavěl nejprvé proti sousedům svým Lémuzům, kteří se věrně
knížete Neklana drželi, nový hrad na samé hranici žup jejich,
Litoměřické totiž a Bílinské, a z hradu toho, jenž jmenem jeho
Vlastislav nazván byl, znepokojoval pak a huhil krajiny Lémuzů,
aby hlavnímu knížeti Neklanovi nikterak k pomoci přispěti nemohli.
Konečně rozkázal všem poddaným svým, aby všickni mužové, jenž
zvýší meče byli, pod trestem ztracení hrdla s ním do boje táhli.
Sebrav vojsko své vtrhl s ním do země Neklanovy, kterouž strašně
hubiti počal. Obyvatelstvo země té utíkalo se na Levý Hradec
pod Prahou, kdež se sám kníže Pražský Neklan byl uzavřel, nachá
zeje se v postavení téměř beznadějném. Konečně povolal k sobě
kníže Neklan Čestmíra, muže udatného, a počal se s ním raditi,
jak by Lučanů mohl zbýti. Neklan sám klonil se z počátku k po—
dejnosti, maje za to. že by lépe bylo nepouštěti se s Vlastislavem
do boje, ale mu raději nějakou částku země postoupiti, aby se
*) Prameny děj. Česk. D. 11. str. 15.

247

uspokojil. Udatný však Čestmír odpíral tomu tak dlouho, až konečně
i Neklan k boji svolil. Čestmír sebrav vojsko táhl sám v čele jeho
proti Vlastislavovi, a porazil vojsko jeho skutečně nedaleko hradu
dotčeného na poli Tursko řečeném. Vlastislav sám zahynul v této
bitvě, ale ithrdina Čestmír umřel na rány, jež v boji obdržel.
Vojsko Neklanovo vtrhlo pak do Lucka, zloupilo krajiny tamní,
rozbořilo hrady, a vojvodství Lucké bylo ku Pražskému knížectví
bezprostředně připojeno. Kníže Neklan chtěl aspoň nevinného
syna Vlastislavova, jenž teprv pachole byl, ušetřiti. Zůstavil jej
tedy péči dosavadního pěstouna jeho, jmenem Darinka, a k obydlí
mu vykázal jeden hrad nad řekou Ohři ležící, kdež nyní jsou
Postoloprty, který méně pevný byl než předešlá Vlastislavova sídla.
Ale ziskuchtivý pěstoun zavraždil sám úkladně schovance svého,
a hlavu jeho v té naději knížeti Neklanovi přinesl, že hojné odměny
za to obdrží. Naděje jej však zklamala; nebot Neklan zhroziv se
sám činu tak ohavného, dopřál mu jen té odměny, že si způsob
smrtelného trestu sám mohl vyvoliti. I oběsil se tedy ohavný
Durink na jedné olši, která. se ještě za časů Kosmových ukazovala,
a Durinkovou olší nazývána byla.
Tímto vypravováním končí letopisec Kosma své zprávy 0 po
hanských knížatech v Čechách. Poněvadž pak dějepiscové za to
mají, že vojvoda Lucký Vlastislav, jenž neúzdnou vládychtivostí
zahořel, z rodn Přemyslova pocházel, na jevě jest, jak hluboko
se žádostivost po jmění, po bohatství a po rozšíření vlády v samém
rodu knížecím byla zakořenila. V předešlých knihách spisu tohoto
ukázali jsme již vícekráte, kterak napotom, když víra křesťanská
do Čech zavítala, zejmena velmožové a dvořané Čeští svou nezří
zenou touhou po bohatství, po důstojnostech, po nemravných roz
koších k tomu byli p0pouzeni, že víru křesťanskou nenáviděli
a ji z Čech opět vyhladiti usilovali, poněvadž se všem těmto je
jich nezřízeným choutkám rozhodně na odpor stavěla. Sám Bo
leslav Krutý, byv (dle vypravování císaře Karla IV. ') od mladosti
své všemi činy ku pohanským modlám veden, záviděl pak svatým
činům sv. Václava, a žádal sobě jen tělesných věcí a nebeských
nedbal. Toho tedy použili soběčtí velmožové pohanští velmi dobře
a p0pouzeli Boleslavovu pánovitost a vládychtivost tak dlouho,
až s nimi v úklady k zavraždění sv. Václava vešel, a posléze
i v samém zavraždění se súčastnil. V těchto a v takových po
měrech, kde nezřízená žádostivost po jmění, po bohatství, po roz—
koších tělesných a světských zejmena mnoho kmetů, lechů a vlá—
') Spisy císaře Karla. IV. str. 112 a 116.
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dyků Českých do tenat svých čím dále tím více zapřádala, oko
zdravého rozumu přirozeného jim vždy více zaslepovala a je k ne
návisti víry katolické a ctnostného života vždy úsilovněji popou
zela; v těchto a v takových poměrech, když zároveň na brzkém
pokřesťanění životní otázka celého národu Českého závisela, bylo
zajisté zvláštního, do očí takřka bijícíbo a rukama makavého pří
kladu zapotřebí, kterým by se velmožové tehdejší na to upozor
nili, jaké ceny vlastně do sebe mají bohatství, rozkoše tělesné,
sláva lidská, panovačnost a jiné podobné věci. A takový příklad,
a sice velice vznešený poskytl v době pro celou budoucnost ná?
rodu Českého nejdůležitější, milostivý a milosrdný Hospodin
předkům našim a i nám samým v našem milém sv. Václavu,
hlavním dědici a ochranci země České. V Písmě sv., v knize Je
susa syna Sirachova., nalezáme vnuknutím Ducha sv. krátce, ale
velmi pádně naznačeny nejprvé zlé účinky, jež nezřízená touha
po zlatě t. j. po jmění, po bohatství atd. v lidech působí. Praví
se tam doslovně takto 1): „Kdo miluje zlato, nebude spravedliv;
a kdo následuje porušení, naplněn bude jím. Mnozí přišli ku pádu
pro zlato, a učiněna jest v kráse jeho záhuba jejich. Dřevo ou
razu jest zlato obětujících: běda těm, kteříž následují ho, a každý
ne0patrný zahyne jím.“ Po těchto slovech popisuje pak Sirach
z vnuknutí Božího nejen slávu a blaženost věčnou takového bo
háče, který dle zdravého rozumu a dle zákonů Božích bohatstvím
svým nakládá, ale také udává všelijaké dobré účinky, jež toto po
Bohu zřízené nakládání s bohatstvím ve světě působí, a účinky
tyto jsou tak závažné, že je Písmo sv. zázrakům připodobňuje. Uváží
me—litedy jen poněkud smysl slov těchto, a posoudíme-li jednání sv.
Václava dle tohoto měřítka, pak se nám zajisté touha sv. Václava
po dobrovolné chudobě v životě řeholním, jakož i dobročinnost
& štědrost jeho při užívání pokladů knížecích v podivuhodném
světle představí. Dotčená slova Písma sv. zní takto'):
„Blaho—
slavený bohatý, kterýž nalezen jest bez poškvrny: a kterýž po
zlatu nepostoupil, aniž doufal v penězích a. v pokladech. Kdo jest
ten, a budeme jej chváliti? Nebo učinil divné věci v životě svém.
Kdo jest zkušený v tom, o. dokonalý nalezen jest, bude jemu
sláva věčná: jenž mohl přestoupiti a nepřestoupil; zle činiti a
neučinil: protož utvrzeno jest zboží jeho v Pánu, a almužny jeho
vypravovat! budou všeliká shromáždění svatých.“ Víra katolická
nezamítá bohatství za hříšné, jako to činili jistí bludařové, jmenem
Pelagiané, za času sv. Augustina dokládajíce, že prý se každý
*) Kap. 31, 5—7. _- *) Kap. 31, 8—10.
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boháč svého celého jmění nevyhnutelně sříci má, chce-li spasen
býti. ' Dle učení Kristova může i boháč i chudý s milostí Boží
slávy nebeské dojíti; ale jakož sám Spasitel náš ve sv. evangelium
praví, jest to věc mnohem obtížnější pro boháče, aby se spasil,
nežli pro chudého člověka; poněvadž boháči jest na tomto světě
neustále bojovati s mnohými a velkými obtížnostmi, chce-li bo
hatství svého tak užívati, aby mu za prostředek ku spasení jeho
sloužilo: kdežto chudý člověk takových bojů a pokušení nemá
a jich často ani nezná. Boháč tedy, chce-li se při svém bohatství
skutečně spasiti, nucen jest o to bedlivě pečovati, aby právě
takové tři vlastnosti měl, které v svrchu uvedeném místě Písma
sv. jsou naznačeny. Písmo sv. praví totiž předně: „Blahoslavený
jest bohatý, který nalezen jest bez poškvrny“, L j. boháč dojde
blahoslavenství věčného, když bohatství svého nenabyl ani krádeží,
ani podvodem, ani šalbou, ani kterýmkoli jiným těžkým čili smr
telným hříchem. Za druhé, boháč dojde věčného blahoslavenství
„když po zlatu nepostoupil“, t. j. když za svou přední a nejhlav
nější úlohu na tomto světě nepokládal shromážditi sobě bo
hatství, a když se tudyž nezřízenou touhou po bohatství svésti
nedal, aby ostatní přikázání Boží a- povinnosti náboženské zane
dbával. Totéž vykládá Spasitel náš v Novém Zákoně řka 1): „Hle
dejte tedy nejprve království Božího a spravedlivosti jeho: a toto
všecko (t. j. co člověku k živobytí jest potřebné) bude vám při—
dáno.“ A konečně dosáhne boháě věčné blaženosti, když „nedoufá
v penězích a v pokladech svých“, t. j. když to tak nedělá jako
onen boháč, o němž Kristus Pán v evangelium vypravuje, že vida
velikou ourodu na polích svých, sám k sobě pravil: „Zbořím
stodoly své, a nadělám větších, . . . a dím duši své: Duše, máš
mnoho zboží složeného na mnohá léta; odpočívej, jez, pij, hoduj.
I řekl jemu Bůh: Blázne, této noci požádají duše tvé od tebe,
to pak, cos připravil, čí bude? Takt jest,“ doložil ještě Pán
Ježíš k slovům svým, „když sobě někdo shromažďuje poklady,
a není bohatý v Bohu.“ Zachvátí jej totiž nenadálá smrt, aneb
jej jiné neštěstí potká, že buď bohatství své ztratí, aneb mu pra
ničeho v neštěstí tom neprospěje. Chce-li tedy boháč, aby mu
bohatství jeho k věčnému a k časnému blahu sloužilo, nesmí
nikdy v penězích a pokladech svých tak doufati, aby se domníval,
že bohatstvím svým sobě všechny výhody a rozkoše, čest a slávu
lidskou zjednati a všechny své nepřátely přemoci může atd. Má-li
skutečně takovou domněnku, pak ovšem naději svou neskládá na
=) Lukáš 12, 18—21.
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Boha, nýbrž na své bohatství, a tudyž si bohatství více váží než
Boha. Proto také praví sv. Pavel '): „Kteří chtějí zbohatnouti,
upadnou v pokušení, a v osidlo ďáblovo, a v žádosti mnohé ne
užitečné i škodlivé, kteréž pohřížují lidi v zahynutí a zatracení.
Kořen zajisté všeho zlého jest žádostivost (totiž peněz, bohatství),
jíž někteří puzení pobloudili od víry, a uvedli se v bolesti mnohé.“
Má-li však boháě svrchu uvedené tři vlastnosti, pak mu ovšem
bohatství velmi dobře ano výtečně k časnómu a i věčnému blahu
jeho poslouží; ale takových boháčů bývá na světě málo, jakož
Písmo sv. zjevně dokládá, řkouc: „Kdo jest ten, a budeme jej
chváliti“ t. j. takových jest málo, a kteří skutečně tací jsou, za
sluhují velikou chválu; „nebot divně věci učinili v životě svém“
t. j. jednání jejich, život jejich vezdejší jest obdivu hodný
a podobá se jakémusi zázraku. Stává se totiž často na světě,
že se lidé po sbírání bohatství neustále pachtí, že je nezřízenou
láskou milují, což je pak k všelikým hříchům zavádí. Když se
tedy skutečný boháč všemi přeludy, lákadly a vnadami, jež bo
hatství obyčejně pů sobí, s pravé cesty nikterak svésti nedá: boháč
takový má zajisté velikých ctností do sebe, které obdivu zaslu
hují a také vzbuzují. A když pak skutečný boháč mimo všecko
to ještě svým jměním k. př. chudinu vydržuje, když chorobince
a jiné dobročinné ústavy zakládá, když chrámy Páně na své útraty
buduje, když k r_ozmnoženípravé zbožnosti a dobrých mravů své
bohatství vynakládá, ano když z celého bohatství svého pro sebe
sotva tolik upotřebí, co se nevyhnutelně pro jeho stav a jeho po
měry sluší a patří, a když konečně i celého bohatství svého &důstojen- '
ství svého ve světě skutečně se sřekne aneb pevnou vůli má se toho
všeho sříci: v případětakovém jest boháě beze vší pochybnosti velikého
obdivu hoden. Slmtky takovými pojistí si boháč, jakož Písmo sv.
dí, slávu věčnou, .ale mimo to bude také „všeliké shromáždění
svatých vypravovati almužny jeho,“ t. j. všude po církvi Boží roz
nášeti se bude jeho chvála a sláva, a jeho slavný příklad bude
jiným za vzor a za pohnutku sloužiti, kterak svým bohatstvím
nakládati mají. Z tohoto výroku Písma sv. jest na jevě, že vzorný
příklad takového boháče vždy především k tomu slouží, aby kře
sťané vůbec, zejmena pak ti, kdo jej na své vlastní oči viděli,
aneb almužny jeho z vlastní zkušenosti poznali, ve víře své ještě
více byli upevněni, a aby jej také aspoň částečně dle možnosti
své v konání dobrých skutků následovali; nebot vypravování
almužen jeho v církvi Boží je k tomu zajisté povzbudí.
') I. ]: Timotheovi 6, 9. 10.
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Avšak tato vzorná nezištnost boháče křesťanského, který slávou
lidskou, důstojenstvím vysokým pohrdaje, bohatství svého neužívá
k pohodlí a rozkoši své, nýbrž je na dobré a milosrdné skutky
vynakládá, tato neobyčejná nezištnost pravím působí vždy také
mohutně na zdravý rozum jednotlivců pohanských, tak že se nejen
rozličných předsudkův proti víře křesťanské vzdají, a víru tu hlavně
za tou příčinou obdivovati a ctíti počnou, poněvadž člověku tak
neobyčejné síly uděluje, což zároveň počátek bývá ku pokřesťanění.
A takových účinků působívá vzorný příklad boháče křesťanského
nejen u zámožných, ale zvláště u chudých aneb chudších lidí.
Nuže takovým dokonalým a vzorným boháčem křesťanským
byl náš milý svatý Václav, který nejen vší slávou a vší rozkoší
světskou pohrdal a své bohatství na dobré a milosrdné skutky
vynakládal, ale z lásky ku Kristu Pánu i knížecí důstojnosti a všeho
jmění a bohatství úplně a navždy se chtěl odřeknouti, aby Bohu
po celý ostatní čas života svého v dobrovolné chudobě sloužiti
mohl. Jak mocně tento vzorný příklad sv. Václava na jiné působil,
lze z toho posouditi, že sám Boleslav Krutý, čině pokání z bratro
vraždy Spáchané, nedlouho po smrti mučenické sv. Václava svého
vlastního syna Strachkvasa Bohu v oběť přinesl a jej tak vycho—
vati dal, aby se z něho řeholník státi mohl. Vlastní pak dcera
Boleslava Krutého, bl. Milada, oddala se též z celé duše své dobro
volné chudobě v životě řeholním, stavši se zároveň zakladatelkyní
a abatyší prvního kláštera panenského v Čechách, do něhož hned
hojný počet jiných panen Českých ze stavu zámožnějšího vstoupil,
aby Krista Pána dle rady evangelické v dobrovolné chudobě po
celý čas živobytí svého následovati mohly. A za nedlouho vstoupil
opět sv. Vojtěch, potomek bohatých a mocných Slavníkův do řádu
sv. Benedikta, použiv svého otcovského jmění k založení prvního
kláštera mužského v Čechách, v Břevnově totiž u Prahy, který
až podnes stojí. Tito řeholníci a řeholnice byli za časů tehdejších
nejhlavnější pěstitelé víry a osvěty křesťanské v Čechách; jejich
nezištnost a dobrovolná chudoba, jejich obětovnosť a horlivost
otevřela asi mnohému tehdejšímu pohanu oči, že konečně Božský
původ víry křesťanské poznal, a se jí také podrobil. Vzorný a slavný
příklad sv. Václava a jeho následovníků stkvěl se i napotomním
knížatům, a mimo ně i jiným velmožům Českým před očima, když
tak ochotně své jmění a bohatství na zakládání četných klášterů
mužských a ženských ve vlasti naší vynakládali, z kterých Opět
noví pěstitelé víry a osvěty křesťanské povstali.

Knihy čtrnácté.
Přikázání Krista Pána o milování nepřátel. —-Jakýeh překážek
toto přikázání působilo při uvádění viry křesťanské ve světě vůbec.
- Za jakou příčinou dán byl Židům tak zvaný zákon odvety (lex
talionís), a kterak se z téhož zákonu u národů pohanských krevní
pomsta vyvinula. —-Následkem toho pokládáno i u národů již
pokřesťaněných po dlouhou dobu zabiti člověka v trojím pádu za
beztrestné. — Jakými způsoby snažila se církev katolická přítrž
učiniti krevní pomstě v Čechách. — Příklady z dějepisu Českého
o pomstě osobní a krevní. ——
Příkladná a vzorná láska sv. Václava
k nepřátelům jeho. — Sv. Václav hlavní patron spravedlnosti a po
koje zemského v Čechách. — Pečeť soudu zemského v Čechách. —
Nejstarší a heraldický znak země České. —-Rozlíěná vyobrazení sv.
Václava na mincích a pečetích Českých. - Znak Svatováclavský. .—
Nejstarší miniaturní vyobrazeni sv. Václava. - Vyobrazení sv. Vá
clava v brnění rytířském. -—Kopí sv. Václava a oslava jeho.
1. Národům pohanským. jenž se na víru křesťanskou obrátiti
mají, působí obyčejně nemalých obtížností i ono přikázání Syna
Božího, kterým se nejen všechna msta za urážky utrpené zapovídá.,
ale mimo to i nařizuje, aby křesťané své nepřátely milovali a jim
dobře činili. Spasitel nás rozkázal totiž všem učeníkům svým,
řka 1): „Milujte nepřátely své, dobře čiňte těm, kteří vás nená
vidí. a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí, a utrhají
vám“ Dle tohoto rozkazu Páně zavázán jest tedy křesťan nepřátely
své srdcem, slovem i skutkem milovati; má totiž křesťan výhost
dáti ze srdce svého všelikému i nejzarytějšímu zášti proti nepříteli
svému. Láska jeho k nepřátelům má se i vně skutky tím proje
vovati, že vždy hotov jest, nepříteli pomoc svou poskytnouti, když
pomoci může a nepřítel skutečně té pomoci potřebuje. A když
') Matouš 5, “.
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pro svou chudobu neb z kterékoli závažné příčiny nic učiniti ne
může, zbývá mu přece to, že se za své nepřátely modliti může.
Toto přikázání své odůvodnil Pán a Spasitel náš převelebnou po
hnutkou řka, že proto milovati máme dotčeným způsobem nepřátely
své, abychom byli synové Otce nebeského, „jenž slunci svému
velí vzcházeti na dobré i na zlé: a dešť dává na spravedlivé i na
nespravedlivé“ 1) Jako tedy syn pilným následováním šlechetných
mravů a zvyků otce svého patrně dokáže, že téhož otce skutečně
miluje: podobně tak osvědčuje křesťan milováním nepřátel svých,
že synem Otce svého nebeského jest, že Boha svého pravou, nelí
čenou láskou miluje, který též svou otcovskou lásku k nepřátelům
svým t. j. ku každému hříšníku tím na jevo neustále dává, že mu
každodenně svá dobrodiní prokazuje; neboť svému slunci velí,
aby i nad ním vzcházelo a dešti nařizuje, aby na spravedlivé i na
nespravedlivé padal. Zásady a pohnutky tyto byly ovšem pohan
ským národům neznámy a proto pohané obyčejně jen své přátely,
kteří jim dobře činili, milovati se snažili, ale nepřátely své nená
viděli a jim se pomstiti toužili. I honosíval se jeden proslulý
Římský pohan Publ. Sylla velmi rád tím vyznáním, že prý přátely
své překonal dobrými, a nepřátely své zlými skutky svými. Udály
se ovšem i u pohanských národů semotam některé výminky. Řek
Fokion, byv od Athéňanův k smrti odsouzen, když maličko před
usmrcením se ho tázali, co by svému synu na rozloučenou vyří
diti dal, pravil: „Vzkazuji mu, aby zapomenul na urážku Athéňanů,
kterouž mně a jemu mým usmrcením učinili.“ Plutarch vypravuje
také o Lykurgovi, zákonodárci Spartánův, že jej jakýsi mladík
oka zbavil. Lid Spartánský udělil pak Lykurgovi všechnu moc,
aby téhož mladíka sám dle uznání svého potrestal. Lykurg však
nejen že mu žádného trestu neudělil, ale vychoval jej dle svých
zásad co možná dobře, a pak jej zase lidu navrátil. Takovíto pří
padové jsou však jen velmi řídcí mezi pohany, jsou takřka krů
pěje u velikém moři, a mimo to děly se obyčejně jen z přirozené
veleduchosti aneb z bažení po časné slávě; pročež také ceny a váhy
pravé ctnosti křesťanské do sebe nemaji. Milování nepřátel jest
zvláštní ctnost křesťanská, která na jiné půdě, leč na půdě krví
vtěleného Syna Božího svlažené nemohla se uroditi. To jest ta
zvláštní láska. které se již za prvních století křesťanských pohané
a židé vždy divili, a o kteréž i sami křesťané se zvláštním důra—
zem mluvívali, poněvadž se jí náboženství křesťanské tak významně
od všech druhův názorů pohanských lišilo, a všeobecnou pozornost
.) Tamtéž 59 46.
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na se poutalo. „Dříve jsme, tak psal sv. Justin, filosof a mučeník 1),
dříve jsme vzájemným záštím se pronásledovali, a s těmi, jenž
nejsou krajané naši, jednoho ohniště užívati se zdráhali; nyní po
příští Páně se všemi v jednotě žijeme, a za nepřátely se modlíme.“
Tento rozkaz Kristův, abychom i nepřátely své dotčeným způso
bem milovali, přičinil nejvíce k tomu, že se nejen soudní řád,
ale i rozličné starobylé zvyky a obyčeje, pomstu mnohdy krvavou
nad nepřítelem osobním džadující, znenáhla u pokřesťaněných
národů zjinačily, že se dále i poměry jednotlivých národů mezi
sebou mnoho zlepšily, a že vůbec celé obcování a jednání národů
pokřesťaněných jakési nové, mnohem klidnější, vlídnější a laska
vější tvářnosti nabylo, než dříve u národů pohanských do sebe
mělo. Avšak tentýž zákon Syna Božího činil vždy, u všech národů
nemalých obtížností a překážek při obracování jich na víru křesťan—
skou. U samých Židů, jimž Bůh tolik milostí prokazoval, potkával
se tentýž zákon Kristův s mnohými překážkami. Jakož vysvítá
z páté knihy Mojžíšovy 2) bylo Židům dříve zakázáno, nespolkovati
se s národy Chananejskými, jenž pohané byli, aby se od nich
modloslužbě a nemravům pohanským nepřiučili. Židé drželi tedy
svého Spolukrajana, svého národovce za svého bližního. Z toho
vyvinul se pak u nich i ten přípojek, že cizinců, nekrajanů vůbec
netřeba milovati. Za časů Krista Pána známa byla nevole a nená
vist Židův ke všem národům, nejvíce pak proti Římanům. Sám
sv. Pavel. rodem Žid, praví o tehdejších národovcích svých, „že
Bohu se nelíbí, a. všem'lidem jsou odpomi, bránice nám (t. j. sv.
Pavlu) mlnviti pohanům, by spaseni byli“ 3). A proslulý dějepisec
Latinský Tacitus připisuje na konci prvního století křesťanského
Židům povšechnou nenávist pokolení lidského 4). Proti této obme—
zené lásce a z ní vyplývající nenávisti horlil Kristus Pán & jeho
sv. apoštolové. Mimo to platil u Židů, jakož opět z Písma sv.
vysvítá '"), tak zvaný zákon odvety (lex talionis), aby totiž zub za
zub, oko za oko dáno bylo. Avšak předpis ten dán byl Židům za
tou příčinou, aby se jím horší věci předešly, aby se totiž nikdo
neosměloval o své újmě nad bližním většího trestu a větší pokuty
bráti než slušelo a spravedlivé bylo; hlavně pak měl předpis ten
soudcům Židovským při soudu za měřítko sloužiti, podle něhož
škody a urážky spáchané oceňovati měli. Mimo soud neměl Žid
práva dle tohoto předpisu o své ujmč jednati. Ostatek odporučo
val a nařizoval i Starý Zákon Židům smířenlivost a lahodnost,
.) Apolog 14. — ') 7, l. — “) l. k Thesalon. 2,15, 16. -— ') Histor. 4, 5.
_ i»)2 Mojž. 21, 24. _ 3. Mojž. 24, 20. — 5. Mojž. 19, 21.
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řka: „Nehledej pomsty, aniž pamatuj na křivdu spoluměšťanův
svých.“ 1) Proto pro všecko byl však Starý Zákon přísný, jakož
sv. Otcové a učitelé církevní často dokládají. Kristus Pán jej tedy
i v tomto ohledu zdokonalil, a proto v Novém Zákoně na místo
odvety žádá odpuštění, na místo práva hledá milost atd. *) Proti
tomu zpouzely se však zastaralé a zakořeněné zvyky, obyčeje a i
rozličné falešné tradice Židův. Svrchu řečený zákon odvety pano
val však i u ostatních národů pohanských, pročež i u nich zákon
Kristův o milování nepřátel potkával se s mnohými překážkami,
když se pokřesťaniti měli. U některých pak jižních národů, kteří
horkokrevnou letorou, a živou, těkající obrazotvorností svou snadno
ku zlosti a k pomstě bývají popuzováni, působil tentýž zákon
Kristův při hlásání víry křesťanské zvláštních obtížností, poněvadž
se u těchto národů pohanských duch pomsty a nesmířenlivosti
stal takřka druhou jejich přirozeností. Až podnes sbíhá se u rozlič
ných národů, v horkých krajinách jižních bydlících, tak zvaná
krevní pomsta, a nezřídka stává se, že v tamních městech některé
rodiny v zarytém nepřátelství proti sobě po dlouhý čas žijí. Poště
stí-li se některému knězi horlivému takové rodiny na základě víry
křesťanské smířiti, stává se předce napotom, že mnolídy z některé
nepatrné pohnutky předešlá nenávisť a touha po pomstě mezi
nimi opět vzplane.
II. Byl to dlouhý, po více století trvající boj, nežli svrchu
dotčené rozkazy a zásady Syna Božího o lásce k bližnímu u jedno
tlivých, již pokřesťaněných národů i život jejich obecní úplně
pronikly a opanovaly, poněvadž staleté zvyky a obyčeje pohanské,
stavše se takřka druhou přirozeností těchto národů, neustále proti
dotčenému rozkazu Kristovu se vzpouzely. Boj tento dlouhý a tuhý
mezi vírou křesťanskou a mezi rozličnými názory pohanskými
objevuje se nám ve zvláštním světle zejmena na poli soudního
zřízení u jednotlivých národů, a v boji tom jest také patrně viděti
postup vzdělanosti křesťanské u jednotlivých národů, a jak velkých
neocenitelných dobrodiní všickni národové víře křesťanské mají
co děkovati. Čím více víra Kristova některý národ pronikla, tím
více se také soudní zřízení téhož národu shodovalo se zásadami
a rozkazy Kristovými, a tím většího pokroku činila také vzdělanost
a osvěta křesťanská u těchto národů, vítězíc nad surovostí mravů
a barbarskými obyčeji jejich. Svrchu vytknutý zákon odvety (lex
talionis) zub za zub, oko za oko, jenž Židům dán byl za měřítko,
1) 3. Mojž. 19, 18.

') Viz o tom více u Frant. Sušila, Evangelium sv. Matouše str. 74 a sl.
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podle něhož soudcové ustanovení škody a urážky spáchané oce
ůovati měli, kterého však žádný Israelita o své ujmě mimo soud
užívati nesměl; zákon tento odvety panoval u všech národů pohan
ských, ale způsob, jímž se u pohanských národů tohoto zákona
užívalo, stal se zřídlem velikých surovostí a neřestí, a sice hlavně
za tou příčinou, poněvadž odveta nesloužila u nich na soudu za
měřítko k ocenění škody a urážky spáchané, nýbrž jeden každý
sobě sám na základě odvety svémocně právo své vyhledával
a také vykonával. Tu však stávalo se obyčejně, že byv při hledání
práva svého náruživostí svou stržen, nejen práva ale i pomsty
vyhledával; pomsta pak plodila opět pomstu u protivníka, & tak
se stávalo, že jeden jediný zločin pramenem býval nesčetných
jiných zločinů, svízelů a útrap pro celé rodiny po dlouhá léta
a častokráte následovalo mimo veliké surovosti z jednoho jediného
zločinu i vyhlazení celých rodin. Za doklad na to klademe zde
opět několik vysvětlívek z právnického díla Dra. Herm. Jirečka.
Praví totiž: „Pokrok vzdělanosti lidské v tom se zračí mezi jiným,
že svévolné a svémocné hledání a konání práva postupem času
mizí, ustupujíc pořádnému řízení právnímu. Ne tak za věků dávných,
za dětinstva národů; tehdá ještě pomsta osobní, síla i moc veliké
měly pole.“ A na důkaz toho uvádí spisovatel hned trojí příklad,
řka: „Kdežto věk náš nezná beztrestného zabiti člověka kromě
případu vlastní nutné obrany, zůstávalo ještě v prvním tisíciletí
našeho počtu (t. j. v prvním tisíciletí počtu křesťanského) něko
likeré zabití člověka podle práva bez trestu, a sice: Zabití CIZO
ložníka, zabití zloděje a zabití vraha.“ Co se tedy svémocněho
zabití cizoložníka t. j. mimo nález soudní týče, uvádí spisovatel
následující zprávy, kterak postupem věků křesťanských tento pohan
ský zvyk poznenáhla jenom byl obmezován: „Staré právo Athenské
dcpouštělo manželu, cizoložníka u manželky dopadeného svou mocí
zabiti. U Římanů volno bylo zabiti cizoložníkai usmrtiti ženu cizo
ložnou a to buď otci neb manželi. Avšak již lex Julia obmezuje moc
tuto zvláště tím, že manžel zabití cizoložníka bez průtahu musí ozná
miti soudu a ženu od sebe propustiti.“ Otec směl dcem takovou
jen v tom případě zabiti, když ji v samém skutku zastihl. Později,
za císaře Marka Antonína a Commoda trestáno již bývalo zabití
cizoložníka, když se mimo nález soudní stalo, avšak trestalo se
mírněji než zabití vůbec. Císař Justinian dopouštěl pak zabití
cizoložníka, jestliže ho manžel prvé byl třikráte písemně varoval.
Patrno tedy jest, že vlastní moc více a více byla obmezována,
& sice hlavně za tou příčinou, poněvadž se mnoho přechvatů
a také křivd při dřívějším způsobu stávalo. „Podobně bylo iv starém

257

právu Germanském: Zákony Islandské dovolují manželu zabit cizo
ložníka své ženy, otci pak, bratrovi a synovi vůbec toho, kdo
zprznil dceru, sestru a matku. Norské zákony obmezují zvůli tuto
na dopadení ve skutku. Zákony jiných plemen Germanských dopou
štějí manželu zabit cizoložníka iženu cizoložnou, avšak třeba svěde
ctví dvou osob. Později žádají zákony již rozličné okolnosti, aby
zabití cizoložníka zůstalo nekárané, na př. že byl cizoložník již
podruhé ve skutku dOpaden,aneb že se bránil spoutání“ — Druhý
případ, v kterém se svémocné zabití člověka postupem časů vždy
více obmezovalo, poněvadž se při něm všelikého bezpráví, podvodu
stávalo, vztahuje se na zabití zloděje. „Přísnost na ;zloděje byla
odedávna velká, u Rímanů, Germánů i u Slovanů jednostejně.
Krádež polní Římané za větší zločin pokládali a trestali, než samo
zabití člověka. Zloděj noční byl-li zabit, právem zůstal zabit, aniž
o něm dalšího pomluvení bylo. Jinak bylo poněkud, jestliže zloděj
dopaden byl ve dne. Zdá se, že dle nejstaršího práva i tu bylo
dovoleno zloděje zabiti, avšak později byla obmezena moc tato
v ten způsob, že zabití zloděje za dne zůstalo beztrestně, bránil-li
se moci a zbraní, by nebyl jat. U Germanů bylo za právo, že
zabití zloděje při skutku (při líci) dopadeného nestrestáno, ač
byla-li mrtvola ukázána svědkům na důkaz, že zloděj zabit, an
kradl a ne jinak. Nebylo tu rozdílu, d0paden-li ve dne či v noci.
V pozdějším zákonodárstvu obmezena jest již zvůle tato na některé
jen krádeže a některé výminky, jako dobýval-li se zloděj podko
páním do domu; d0paden-li v nocí, s věcí ukradenou; odpíral-li
aby nebyl svázan, ianeb bránil-li se dokonce zbraní; prchal-li
anebo postižen-li utíkaje.“ Slované pokládali krádež za vrch zlo
činů, zvouce ji zlodějstvím (t. j. zlým činem vůbec) a kradou
cího zlodějem (t. j. zlé činy páchajícím) a právo Slovanské
shodovalo se s právem Římským a Germanským o zabití zlo
děje. „v Čechách hledělo též zákonodárstvo v století xu. moc
tuto nezřízenou krotiti, ustanovujíc, že kdo zloděje v domě postí
ženého vydá soudu t. j. kdo ho sám mocí svou nezabije, obdržeti
má všecko jmění zloděje toho, kdežto, kdyžby zabit byl zloděj,
jmění připadne knížeti zemskému“ — Třetí případ, v kterém se
svémocné zabití člověka postupem časů vždy více zákony obme
zovalo, aby se všelikému bezpráví, pomstě a podvodu přítrž uči
nila, byl zabití vraha. „Stala-li se vražda, nebránilo staré právo
příbuzným, aby se na vrahu mstili vlastní svou mocí. Pomsta krevní
v případě vraždy mívala průchod u všech starých národů,“ a také
u starých Čechů. a sice nejen snad v době pohanské, ale ještě
po dlouhý čas, když již víra křesťanská v Čechách byla zavedena,
mmm, Starobolealanké.
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jakož o tom záhy několik příkladů z dějepisu uvedeme. Podobně
udržela se pomsta krevní v příčině vraždy i u jiných národů ještě
dlouhý čas po jejich pokřesťanění, což všecko patrný toho důkaz
jest, jak hluboko tato neřestí u všech pohanských národů druhdy
byla zakořeněna, a jak velikých zásluh vydobyla si o zlepšení
mravů lidských církev katolická, která nepřestala o to pečovati,
až konečně tyto zbytky pohanských názorů a obyčejů ze společ
nosti lidské byly vyhostěny, což se u nás v Čechách poměmě
tuším ještě dříve poštěstilo, než u mnohých jiných národů. „Za
nejstarších dob zůstávalo zabití vraha beztrestné“, pravi Dr. Herm.
Jireček 1), a příčina toho byla, poněvadž panovala pomsta krevní;
příbuzní zavražděného se již o to sami postarali, aby se na vrahu
pomstili. Msta vykonaná byla pak ovšem podnětem straně druhé
ku nové mstě. Tomuto ustavičnému podněcování k nepřátelství
a ku mstě hleděla tedy církev katolická tím způsobem přítrž učiniti,
že se o to starala, aby každý místo krevní msty práva svého
u soudu veřejného vyhledával. „Krutému vladaření pomsty krevní
hleděla církev učiniti přítrž“, praví Dr. H. Jirečeka). „Me“,tak praví
týž spisovatel dále, „přechodze msty krevní ke hledání práva pořadem
soudu byl jako všude jinde i u Slovanů Českých obtížný &nenáhlý“ 3).
A pozoru hodný jest postup, kterak církev katolická v Če
chách o to pečovala, aby lid odvykal pomstě, a aby přivykal
řádnému běhu soudního řízení. V první polovici věku XI., roku
totiž 1039 prohlásil kníže Bracislav k návrhu tehdejšího biskupa
Pražského Šebíře u hrobu sv. Vojtěcha v Hnězdně mezi více
jinými i to nařízení, že v Čechách budoucně mají arcipřišti vystu
povati u soudů župních jakožto žalobníci proti osobám z vraždy
nařčeným. Stalo se to nepochybně proto, poněvadž příbuzní
zavražděného buď ze zášti a na krevní mstu se spolehajíce, aneb
pro bázeň se zdráhali &ostýchali úlohu žalobníka na sebe přijmouti,
a poněvadž kněz stoje kromě rodův Spíše mohl bez nebezpečenství
tuto úlohu žalobnika čili stihatele soudního v tehdejších poměrech
na sebe vzíti. Dotčený dekret knížete Bracislava zní doslovně
takto 4): „Podobně o těch, kteří jsou nařčení mužobojstvím,
arcipryšt oznam jména jejich županu toho hradu, a župan je požeň,
a protiví-li se, uvrz je do vězení, až buďto učiní vhodné pokání,
aneb, jestliže zapírají, utáží se železem rozžatým neb vodou
zažehnanou, jsou-li vinni; ale bratrovrahy a otcevrahy neb zabijce
kněží, a v takové hrdelné zločiny upadlé, nechat je arciprýšt
.) Práíňlovanské

v Čechách a na Moravě D. II. str. 241 a 250. —-*)Právo

Slovanské atd. 1). II. str. 251.; — 3) Tamtéž. str. 250. -— ') Kosmův
Letopis Ceský v Pramcncch dějin C. D. II. str. 73 a 74.
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oznámí županu nebo knížeti, by je na rukou i okolo břicha spou
tané vyvrhnul z království, aby jako Kain bloudíce a utíkajíce
pobíhali po zemi. Šebíř biskup řekl: Toto uzavření knížete spra
vedlivé buď klatbou utvrzeno; nebo k tomu vám, knížatům, visí
meč po straně, abyste ruce své častěji smývali v krvi hříšné“
Mimo to starala se církev katolická o to, aby v Čechách dopuštěn
byl i jistý způsob útočišt neboli asylů, kam by se vrah aneb jiný
vinník mohl na čas uchýliti, dokud by žádost pomsty neustoupila
chladnější rozvaze. Takových útočist čili asylů míval již národ
Israelský v Starém Zákoně. V Čechách rozeznávalo se dvojí úto
čiště," světské totiž a církevní. Světské útočiště bylo. když man
želka knížete panujícího vinníka některého aneb pohnaného pod
svou zvláštní ochranu vzala. V případě tom nesměl vinnik neb
pohnaný vzat býti, ale pokoje požíval, dokud se nalézal pod ochra
nou kněžny. Světské útočiště mohla též vlastní žena vinníku neb
pohnanému poskytnouti. Ustanovení soudní v ohledu tom znělo
takto: „Pohnaný, když by byl u své ženy oddané nalezen a ona
iej objala anebo svým rúchem přikryla, že od ní nemá vzat býti,
ani které žalosti trpěti.“ Čemuž v ten smysl rozuměti sluší, že
původ čili žalobník takového pohnaného, který již byl odsouzen,
a který se s ním pro vraždu nechtěl smluviti, směl vůbec, jak by
ho dopadl, zabiti, kromě když by se odsouzený uchránil u své
ženy, aneb u kněžny panující '). Útočiště čili asyl církevní zakládal
se na posvátnosti místa zasvěceného, kostela totiž neb kaple, též
i kláštera. Utekl-li se totiž vinník čili pohnaný k. př. k hrobu
sv. Václava v kostele Pražském, neb vůbec do kostela, do kaple
neb do kláštera, nesměl býti vzat, ale pokoje požíval, dokud se
tam zdržoval.
III. Všechny tyto zprávy o soudním řízení v Čechách za
prvních století křesťanských vysvětlují nám již dosti zřetelně, že i u
našich předkův pohanských, tak jako u všech ostatních národů po
hanských krevní msta hluboko byla zakořeněna. Ze samé doby
pohanské zachoval se nám o tom jen jeden příklad; za to však
uvádí nám dějepis domácí z prvních století křesťanských více pří
kladů o mstě osobní a o mstě rodové, z kterých právem souditi
lze, jakou měrou msta rodová & osobní za časů pohanských u
předků našich panovala, když ještě v době křesťanské s tak smu
tnými příklady se potkáváme. Z doby pohanské zaznamenal Da
limil ve své rýmované kronice dle starodávných pověstí, že pra
otec Čech za tou příčinou nucen byl s bratry svými a s celou
') llr. Jireček tamtéž str. 242.
17“'
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ostatní čeledí svou vystěhovati se ze země Charvátské, poněvadž
se tam mužobojstva t. j. vraždy na někom dopustil. Dalimil praví 1):
„Ten (Čech) mužohojstva se dočini,
pro něž svů zemiu provini.“
Co a jak se to stalo, o tom pražádných jiných zpráv nemáme.
V prvních stoletích křesťanských objevuje se nám však v Čechách
msta rodová ve více dosti děsných příkladech, týkajících se tři
nejpřednějších rodů Staročeských, rodů totiž Přemyslovců, Vršovců
a Slavníkovců. K objasnění událostí, jež tuto chceme vypravovati,
klademe zde nejprvé kratičkou zprávu o dvou posledně jmenovaných
rodech. Slavník, otec sv. Vojtěcha, byl jeden z kmenových knížat
čili vojvod v Čechách, a sice jeden z nejmocnějších, jehož panství
dle udání letopisce Kosmy zaujímalo dobré dvě pětiny celé země
České v jihovýchodní části její. Ale z jiných zpráv Kosmou za
znamenaných zároveň také vysvítá, že panství rodu Slavníkova ne
mělo této rozsáhlosti hned od té doby, když praotec Čech s pří
buzenstvem svým do Čech se byl přistěhoval. Nejstarší dcera Kro
kova Kázi k. př. měla dle letopisce Kosmy svůj hrad na hoře
Oseku; župa tedy, v níž tento hrad stával, nenáležela tenkráte k
panství vojvod Libických, z nichž vojvoda Slavník pocházel, jako
později k němu náležela, nýbrž patřila bezprostředně k panství
hlavního knížete Pražského. Ve zpěvu „o Libušíně soudu“ jme
nuje se vedle „Svatoslava ot Luhice hielé,“ jenž předek Slavníkův
byl, též Lutobor z Dobroslavska chlemca“ (z Králové Hradce); Lu
tobor tedy za času Libuše vojvodil v té části země České, která
napotom též náležela k panství Slavníkově. Z toho tedy jest na
jevě, že se panství Slavníkovců poznenáhla šířilo, a jak se zdá, šířilo
se výbojným způsobem nejen proti jiným kmenovým vojvodám, ale i
proti samým hlavním knížatům Pražským z rodu Přemyslova. Jest
také pravdě podobno, že rod Slavníkovců čili vojvod Libických v
jakémsi příbuzenství byl po přeslici s králi Německými rodu Sa
ského, ano V. V. Tomek za to má, že otec Slavníkův měl za man
želku sestru Judity, báby krále Jindřicha II., dceru totiž některou
Bavorského vojvody Arnulfa. Podobá se i tomu, že pomocí to
hoto vojvody Bavorského panství Slavníkovo v Čechách největší
rozsáhlosti došlo, a že se pak Slavníkovci, právě za panování sv.
Václava úplně vytrhnouti chtěli z područí hlavního knížete Praž
ského, a sice tenkráte, když Radislav vojvoda Zlický, jenž buď
otec neb děd Slavníkův byl, proti mladistvému sv. Václavu od
hojně vystoupil, a sám na hlavní stolec knížecí v Čechách zasednouti
') Vydání Jos. Jirečka v Pramenech D. III. str. 6.
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chtěl, jakož jsme o tom již dříve vypravovali. Odbojné povstání
vojvody Zlického potlačil Bůh sám způsobem zázračným ku pro—
spěchu sv. Václava; mírumilovný a pokorný sv. Václav přijal pak
i vojvodu Zlického na milost, ponechav mu panství jeho v celé
dřívější rozsáhlosti, a Radislav podrobil se za to sv. Václavovi jakožto
hlavnímu knížeti zemskému. Slavníkovi, otci sv. Vojtěcha podařilo
se pak Opatrným chováním svým zachrániti panství své za vlády
Boleslava Krutého a Boleslava Pobožného; nebot o tom nelze po
chybovati, že s oběma těmito hlavními knížaty v přátelském po
měru živ byl, poněvadž syn Slavníkův, sv. Vojtěch r. 982 na sněmu
zemském na Levém Hradci držaném jednohlasně zvolen byl za bi
skupa Pražského. Slavník sám zemřel rok před touto volbou, za
nechav mimo sv. Vojtěcha ještě šest jiných synů po sobě, Sobě
bora totiž, Spytimíra, Pobraslava, Poreje, Čáslava a Radima, kterýž
poslední se též knězem a napotom i arcibiskupem Hnězdněnským
stal. Avšak mír a přátelský poměr mezi rodem Přemyslovým a
rodem Slavníkovým byl pak ještě za živobytí sv. Vojtěcha pře
rušen, a sice vinou rodu Vršovců, kteří též náleželi do počtu oněch
rodin, jenž s praotcem Čechem do této vlasti se byli přistěhovali,
a podobně jako Slavníkovci kmenovými vojvodami byli. Dr.
Herm. Jireček má na základě listin z r. 1102 a 1126 pocháze
jících za to 1), že Vršovci prvotní své dědiny měli v okolí nyněj
šího města Loun, kdež až podnes osada Vrševice stojí, a nyní v
držení knížat Schwarzenbergů se nachází. Událost pak, kterouž
mír a přátelský poměr mezi Přemyslovci a Slavníkovci a také Vr
šovci ku konci století desátého byl přerušen, a kterouž podnět
k mstě krevní dán byl, vypravuje Jan Kanaparius v životopisu
sv. Vojtěcha 9). Roku totiž 994 byla manželka jednoho z Vršovců
veřejně nařknuta z cizoložstva. Příbuzní tohoto Vršovce domahali
se hned toho, aby žena dotčená dle starobylého obyčeje ztrestána
byla na hrdle, a sice aby její manžel vlastní svou rukou hlavu jí
stal. Žena nařknutá utekla se v zoufalosti své pod ochranu sv.
Vojtěcha, jenž tou dobou byl Pražským biskupem. „Sv. Vojtěch —
tak vypravuje dále Jan Kanaparius ——chtěje z rukou Vršovců
ženu vysvoboditi, zavřel ji do kláštera jeptišek, který zasvěcený
jménu a poctě svatého Jiří, přepevnými zděmi obehnán jest. Klíč
pak svěřil strážci kostela mysle, aby žena mezi ženami útěchy
ve své bolesti, a pod ochranou oltáře bezpečí života požívala . . .
Zatím ale bezbožný zástup (Vršovců), stroje ukryté ženě smrt,
') Spisy zábavné a rozpravné, D. H. str. 471. — ') Prameny dějin Českých,
D. 1. str. 252 a sl.
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ozbrojen do dvora biskupského vrazil. I hledají biskupa s hroz
bami a potupnými slovy, poněvadž prý proti zákonu Božímu a
právům světským cizoložnici chce chrániti. Což když on zabý
vaje se nábožným rozjímáuím (bylot okolo půlnoci) uslyšel, vyřknul
verš jistý z Písma sv., jehož před počátkem mluvy obyčejně užíval,
a vyšel z chrámu. v němž byl uzavřen. Potom dávaje bratřím
(řeholním), kteří u něho byli, políbení míru: Buďte zdrávi, pravil
a modlete se za mne ubohého ku Kristu. I hoře celý touhou po
mučenictví, tak toužebně a spěšně jak ten, kdo nepříteli utíká,
dobrovolně proti nepříteli ven vyšel, a vstoupiv neohroženě v
prostřed zástupu řekl: „Hledáte-li mne,_ tu jsem.“ I odpověděl
jeden z nich, který s dobrými vždy křivě smýšlel, v s0uhlasu se
všemi takto: Marnou naději na mučenictví a slávu šlechetné smrti
chováš. Taková šlechetnost zajisté bloudí, která chce nás svésti
k hříchu. Nevyplní se vůle tvá, ale o něco jiného se jedná, co
tě více zabolí. Nebude-li nám tato nevěstka co nejdříve vrácena,

máme bratry
statcích

tvé, na jichž manželkách, dětech a

zlo toto pomstíme.

Když takto zběsilý Slovan

proti biskupovi zuřil, ejhle zlatem podplacen vyskytl se zrádce;
i volal je potají ze zástupu a nabídnuv se za vůdce, dům, v němž
zavřena byla (žena nařknutá), a strážce jeho jim naznačil. Strážce
pak vybízen brzy hrozbami, brzy přátelským domlouváním, aby
ji do rukou jejich vydal, odporoval dlouho; konečně hroze se
smrti, ženu s jiným úmyslem sobě svěřenou, lítým nepřátelům
vydal. I uchvátili ubohou, jenž marně oltáře se držela, a
uznali, aby rukou manželovou smrt podstoupila. Což když on co
spravedlivý muž vykonati se zdráhal, mečem prodajného sluhy
stata, pokutu hříšného obcování tělesného smrtí zaplatila.“
V slovích svrchu uvedených, jež jeden z Vršovců k sv. Voj—
těchu pravil: „Nebude-li nám tato nevěstka co nejdříve vrácena,
máme bratry tvé, na jichž manželkách, dětech a statcích zlo toto
pomstíme,“ patrně jest naznačena pomsta krevní, pomsta rodová.
Sv. Vojtěch nedal se však všemi těmito hrozbami od plnění
povinností svých biskupských nikterak odstrašiti. Dle práva církev
m'ho a obyčeje za tehdejších dob panujícího prohlásil klatbu
církevní na Vršovce & sice z té příčiny, poněvadž se Vršovci ženy
nařknuté zmocnili & ji stali, když se byla do kostela k oltáři
utekla, což dle tehdejšího práva církevního a světského za veliký
přečin bylo pokládáno. Při této příležitosti prorokoval také sv.
Vojtěch dle udání let0pisce Kosmy, že na rod Vršovců pro jejich
ukrutně skutky trojí pohroma přijde. Proroctví to naplnilo se pak
během času, a při třetí pohromě byl týž rod také vyhlazen. Po
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této události Opustil sv. Vojtěch Čechy po druhé, odebrav se
v průvodu svého nejmladšího bratra Radima do Říma, kde jakožto
řeholník v klášteře Benediktinském po nějakou dobu svatý svůj
život trávil. Ačkoli pak žena svrchu řečená skutečně byla state,
uskutečnili Vršovci za nedlouho předce hrozby své. ponoukáni
byvše k tomu starým záštím a také zasloužilou klatbou svatým
Vojtěchem na ně vyřknutou. Sběh událostí byl tento: Kníže Bole
slav Pobožný raněn byv v svém stáří mrtvicí, nucen byl vládu
země svěřiti synu svému nejstaršímu Boleslavu Ryšavému a něko- .
lika pánům Českým. Tím nabyl rod Vršovců veliké moci v zemi,
poněvadž Boleslav Ryšavý, maje za manželku dceru jednoho
Vršovce zcela oddán byl rodu tomuto. „I povstalo brzy, jakož Fr.
Palacký vypravuje 1), veřejné zášti čili otevřená válka mezi Vršovci
a Slavníkovci, ve kteréžto Vršovci přízní a pomocí Boleslava
Ryšavého převládali, až Boleslav Pobožný, uměním Korbejského
mnicha Thidagga ozdravěv, obě strany k míru donutil a nepokoj
ného syna svého s vojskem Českým mladému císaři Otovi III.
na pomoc proti severním Slovanům poslal. K tažení tomu připojiv
se i Soběbor, bratr sv. Vojtěcha, stěžoval si jak u císaře, tak
i u Polského knížete Boleslava Chrabrého, též tam přišlého, na
křivdu, kterou rod jeho nejen od lidu ale i od panujícího rodu
v Čechách snášeti musel; aniž pak se více vrátil domů, přijav od
knížete pozvání do Polska, kdežto potom ctí a bohatstvím hojně
nadán byl. To však zhoršilo ještě více stav jeho bratří doma
zůstalých, protože tehdáž mezi dvorem Českým & Polským nepa—
novala dobrá vůle. Vinili je ze srozumění s nepřátely vlasti, počet
přátel jejich menšil se, a když Vršovci opět zášti proti nim počali.

Slavníkovci po ztrátě všech statků svých brzy na jediný hrad
Libický obmezeni jsou; a i ten konečně obležen a dobyt,“ při
čemž čtvero bratrů Slavníkovců s ženami a dítkami svými zahy
nulo. „Obležení stalo se dne 25. září a skončilo se útokem dne
28. září, na svátek sv. Václava. Slavníkovci bránili se mužně na
hradbách, neznajíce vyhýbati se boji. Když pak Vršovci a válečný
lid Boleslavův jali se v podvečer svátku sv. Václava chystati se
k útoku, žádali Slavníkovci, aby na den tak slavný učiněno bylo
příměří; než Vršovci odpověděli s vysoka: Váš-li svatý Václav,
náš je zase Boleslaví Útok stal se v den sv. Václava. Na hradě
byl kněz Radla, věrný spoludmh Vojtěchův, ten radil, aby Slavní
kovci nechajíce branného díla, uchýlili se do kostelů, kde nepo
chybně již i manželky & dítky jejich se chránily. Vršovci s hlo
,) Dějiny D. I. čís. ]. str_ 270.
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mozem vrazili do hradu. Nastal krutý výjev. Marně poddávali se
Slavníkovci: Vršovci vrazivše do chrámu, před oltářem stali bratry
Vojtěchovy a zbili všecken jejich rod do posledního, co jich tu
bylo. Hrad potom zapálili a s kořistí velikou odešli“ '). Tímto
způsobem stal se tedy mocný rod Slavníkovců obětí pomsty rodové.
Soběbor, jenž se do Polska byl utekl, padl napotom r. 1004 v boji
na mostě hradu Pražského.
Avšak nedlouho na to stihla také pohroma mocný rod Vršovců,
a sice ještě za panování Boleslava Ryšavého r. 1003. Po nastolení
svém počal kníže ten velmi krutě vládnouti. Obávaje se, že dva
bratří jeho chtějí jej trůnu zbaviti, chtěl jednoho z nich, jmenem
Oldřicha, dáti v lázni o život připraviti; ale Oldřich zniknul nebez—
pečenství toho útěkem do Němec. Druhého bratra svého Jaromíra
dal Boleslav mužstva zbaviti, který se pak také s matkou svou
do Němec utekl. Za příčinou kruté vlády stal se pak r. 1002
zjevný odboj proti Boleslavu Ryšavému, a v čelo odboje postavili
se sami ti Vršovci, jichžto kníže nejvíce byl vážil. Svrhnuvše
Boleslava s trůnu, dosadili na jeho místo Polského kněžice Vladi
voje, bratra knížete Boleslava Chrabrého, jenž po přeslici příbuzní
byli Přemyslovců. Avšak Vladivoj zemřel již po několika nedělích.
Po něm dostal se na trůn Český kníže Jaromír, ale panství jeho
netrvalo než několik dní; nebot Boleslav Polský, příjmím Chrabrý
přitáhl s válečnou mocí do Čech, vypudil Jaromíra a uvedl opět
Boleslava Ryšavého na stolec Český. ,Boleslav Chrabrý chtěje
Ryšavého s národem Českým smířiti, Spůsobil to, že obě strany
přísahami slíbily sobě vespolek zapomenutí toho, co se stalo,
a napotom pokoj a věrnost; po čemž oddálil se opět, pozůstaviv
v zemi jen několik Polských posádek ku pomoci prý a k ochraně
nového panovníka. Tento však sotva že vlády se zmocnil, již hořel
žádostí pomstiti se nad těmi, kteří k jeho lonskému vyhnání
jakýmkoli způsobem byli se přičinili. U večer masopustní, kdežto
Pražané všickni v obyčejných té doby veselkách si hovčli, pozval
čelné muže v národu, a mezi nimi také zvláště Vršovce k sobě;
ale jakmile byli pohromadě, nebranní a tvárnou vlídností ukojeuí,
hned s katany svými zrádné obořil se na ně, a nejprvé sám zeti
svému, Vršovci, meč skrze tělo prohnav, potom všecky ty, kterých
nejvíce se bál, zavražditi dal. Byli to hlavně Vršovci, kteří tu
padli. Kronikáři dávají kratičkou zprávu otom. Neplach dí docela,
že zavražděno jich pět bratrů. Boleslav Chrabrý měl se po tomto
skutku, kterýž ovšem pobouřilpanstvo zemské, vždy ještě přátelsky
') Herm. Jireček, Spisy zábavné a rozpravné. Svaz. II. str. 475.
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k Boleslavovi Ryšavému, zval ho k sobě i dal se od něho zváti.
Konečně prý lahoda Prahy a příjemnost Čech nedala Boleslavovi
Chrabrému, aby zjevně nejednal o zmocnění se trůnu Českého.
'! pozval Boleslava Ryšavého na Krakov aneb na pomezní kterýsi
hrad Český, a když tam přišel, dal ho oslepiti, a kamsi do vnitř
Polska zavésti, kdežto napotom skrze mnohá léta vězen byv,
nikomu mil a od nikoho neželen i umřel“ ').
Z té samé doby vypravuje Kosma 9) a také Dalimil jiný
příklad rodové pomsty, kterouž Kochan, vladař rodu Vršovcův, na
knížeti Jaromírovi spáchal. Jaromír zanášel se honbou v knížecích
lesích Zbečenských. Lovci rozjeli se po lesích, a Jaromír osa
motněl na vrchu, jenž podnes Veliz sluje. Kochan číhaje naň se
svými přívrženci, použil této příležitosti, aby Jaromíra zajal. Což
když se bylo podařilo, strhli Vršovci Jaromíra s koně, svlékll ho
do naha. svázali mu ruce a nohy, položili jej na znak a připevnili
mu ruce a nohy dřevenými klíny k zemi. Napotom na koních
sedíce skákali přes tělo ubohého knížete, v tom velikou radost
a kratochvíl sobě zakládajíce. I přiblížil se náhodou jeden lovec
knížecí jmenem Hovora k dotčenému místu, a uzřev z daleka, co
se s knížetem Jaromírem děje, obrátil hned koně svého, a jedním
cvalem jel přímo do Prahy, kdež všecko oznámil. Lid knížecí
spěchal pak bez prodlení s Hovorou na pomoc knížeti Jaromírovi
na Veliz. Mezi tím rozvázali Vršovci knížeti nohy a ruce, a vzhůru
jej vyzdvihnuvše, přivázali jej nahého opět k jedné lípě, &k němu
pak z lučišt svých jako k cíli stříleli. Ale kníže Jaromír viděl —
tak vypravuje Dalimil 3) -—-sv. Jana Křtitele, an před ním stoje,
všechny šípy Vršovcův na svůj plášt béře, tak že žádná rána
knížeti neuškodila. Když pak Hovora s lidem knížecím k místu
dorazil. vyřítil se rychle na Vršovce, některé z nich zajal, a ostatní
rozutekli se po lese. Kochan sám, ukryv se pod skálou v nějaké
jeskyni, nebyl nalezen. Lid knížecí rozvázal také hned knížete
Jaromíra, jenž takřka polomrtev byl, a zavezli jej pak na vozíku
na Vyšehrad. Za odměnu udělil kníže Jaromír lovci Hovorovi
šlechtictví, a mimo to daroval mu a potomkům jeho úřad lovčího
v knížecích lesích Zbečenských. Kosma praví, že ještě za času
jeho potomci Hovorovi dotčený úřad zastávali. Vděčnost přiměla
knížete Jaromíra i k tomu, že na počest sv. Jana Křtitele, jehož
pomocí od smrti byl zachráněn, na vrchu Velizi dal zbudovati
') Fr. Palacký Dějiny D. 1. č. 1. str. 281 a 282; Herm. Jireček, Spisy
zábavné & rozpravné. Svaz. II. str. 477. — ') Prameny D. II. str. 15;
Dalimil str. 69 & sl. _- 3) Prameny dějin č. D. m. str. 69.
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zvláštní kapli. Kníže Bracislav, bratrovec J aromírův, odevzdal pak
okolo r. 1037 tutéž kapli Benedíktinskému klášteru Ostrovskému.
Benediktini založili tam novou poustevnu, která počátkem XIV. sto
letí v proboštství proměněna byla. Ve válkách husitských bylo
proboštství toto r. 1421 až na kostel zkaženo, který v minulém
století přestaven a r. 1787 farářem osazen byl. Dle pověsti uložen
byl v oltáři lípový peň, k němuž Vršovci knížete Jaromíra byli
piivázali. Po rozličných trpkých osudech neušel však kníže Jaromír
mstě Vršovců. Jaromír panoval v Čechách až do r. 1012. Návodem
Vršovců, zejmena Kochana, zbavil jej pak vlastní bratr jeho Oldřich
trůnu a z země ho vypudil. Po čase smířil se opět Oldřich s Jaro
mírem, který se do vlasti navrátil. Netrvalo to však dlouho
a Oldřich dal návodem Vršovců Jaromíra oslepiti a na hrádku
Lysském uzavřiti, kdež Jaromír až do smrti Oldřichovy přebýval.
Při nastolení knížete Bracislava syna Oldřichovavaroval pak Jaro
mír bratrovce svého veřejně před vším lidem před Vršovci jakožto
hlavními nepřátely rodu Přemyslova; načež jej Kochan v krátké
době pokoutně dal zavražditi.
'
Nejděsnější příklad pomsty rodové mezi Přemyslovci a Vr
šovci objevuje se nám na počátku XII. století za panování Sva
topluka Moravského, který vypudiv Bořivoje II. s trůnu Českého,
za knížete se dostal. R. 1108 táhl tentýž Svatopluk Německému
králi Jindřichu V. s vojskem svým na pomoc do Uher k Preš
purku proti králi Uherskému Kolomanovi, zanechav vladaření
v Čechách nadvornímu županu Vackovi, jenž ze selského rodu
pocházel a Vršovci Mutinovi, v nějž se zejmena mnoho důvěřoval.
Král Polský Boleslav Křivoústý, jsa spojenec krále Uherského
Kolomana, učinil však za nepřítomnosti SvatOpluka útok na hranice
České ze Slezska, a v četném jeho vojště nacházel se také vy
puzený kníže Bořivoj II. s družinou svou, doufaje, že se snad
nyní opět na trůn Český dostane. V bitvě, jenž se mezi vojskem
Českým a Polským na pomezí svedla, přinuceni byli Čechové
k útěku. I zdálo se Vackovi, který s Vršovcem Mutinou v čele
vojska stál, že Mutina nedosti statečně Polanům odporoval. Z toho
vzal Vacek podezření, že Mutina s knížetem Bořivojem II. v tajném
Spiknutí jest proti Svatoplukovi. Vzkázal tedy o tom Svatoplu
kovi tajným poselstvím. Následkem toho opustil Svatopluk ležení
krále Německého u Prešpurku a táhl do Čech. Na pomezí u brány
zemské u hradu Litomyšle přijeli mu naproti Vacek i Mutina.
Téhož dne došla Mutiny trojí výstraha od přátel jeho, aby prchnul,
poněvadž Svatopluk obmýšlí jej zavražditi neb aspoň oslepiti,
on však toho nedbal. Jeli tedy všickni pOSpolu dále na knížecí
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hrad Vratislav (dnešní Vraclav u Vysokého Mýta), kde přenoco
vali. Na zejtří dne 27. října dal kníže Svatopluk všechny přítomné
pány a vladyky do hlavní jizby svolati, vstoupil pak rychle mezi
ně, usednul na lavici u kamen, ohlídnul se na všechny, a po
hleděv posléze strašnýma očima na Mutinu, počal takto mluviti'):
„O plémě nenáviděné a pokolení Bohu protivné! O zlosynové
Vršovci, našeho rodu nepřátelé domácí! Zdali mi kdy vypadne
z paměti, že jste nad pradědem mým Jaromírem na hoře Velizi
provozovali sobě sice hru kratochvilnou, ale nám věčnou potupu?
Zdaliž nebudu toho pamětliv, že jste bratra mého Břetislava, tuto
překrásnou hvězdu na obzoru knížat, ty a bratr tvůj Božej zlým
úkladem zavraždili? A což provinil bratr můj Bořivoj, který pa
noval pod vaší mocí, a ve všem vás jako vlastní váš otrok po
slouchal? Ale pro hrdost vám vrozenou nesnesli jste knížete po
vahy skrovné; i mne jste obvyklou lstí tak dlouho znepokojovali,
až jsem svolil k vašim zlým radám, prohřešil se velice proti
bratru svému Bořivoji, zbaviv jej stolce knížecího. A to jest jediné,
co mne bolí, a bude boleti na věky. Ještě pak slyšte, kmetové
moji, co učinil syn nepravosti a hlava vší bezbožnosti, tento Mu
tina, kterého jsem, táhna s vámi do boje zanechal za sebe v zemi
správcem a velitelem! Tento dobrý muž, předstíraje že jde na hon,
nestrachoval se v noci zajíti do Polska, do hradu Svídnice, aby
se tam uradil se svým strýcem Nemojem, kterak by mne se
stolce svrhli“ Po této řeči nastalo v jizbě reptání, a někteří
z přítomných jásali knížeti pochvalu. Svatopluk odcházeje z jizby
dal znamení mečníkovi přítomnému, který hned mečem dvakráte
do Mutiny tal; když pak Mutina proti třetí ráně vstáti chtěl,
padla mu hlava k nohoum jeho. V též jizbě zavražděni byli ještě
Vršovci Vneslav, Domaša, a dva synové Mutinovi zatknuti jsou.
Neuša pak vzdálený příbuzný Mutinův hledal spásu svougútěkem,
avšak prozrazen byv, jat jest a zbaven zraku a mužstva. Na tom
nebylo ještě dosti. Svatopluk sliboval ještě všem velké odměny,
kdo Vršovce vůbec, hlavně pak Božeje na Libici a syna jeho Bo
řitu zavraždí. Na toto vyzvání vsedli někteří šlechticové zejmena
Vakula, Heřman, Kraša a jiní panoši na koně a pádili na Libici.
Když pak tam přijeli, seděl Božej s chotí svou a se synem svým
u oběda. Divoký Kraša provaliv se vytaseným mečem do jizby
volal: „Vzhůru bídníkul cos mého příbuzného Tomu zabil bez
příčiny v čas postnílř Na slova ta vstal syn Božejův, řka:
„Bratříl máte-li nás zatknouti, zajměte nás beze zbraně a bez
') Kosmův letopis, Prameny Díl II. str. 158 a 159.
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povyku.“ Ale sotva dořekl, sklesl již probodnut a po něm i otec
jeho. Násilníci vydrancovali pak na čisto celý hrad, zavražděným
ani šatů nenechali, ale dali je nahé téhož dne ještě zahrabati.
R. 996 zhynuli na Libici čtyři bratří sv. Vojtěcha skrze Vršovce
a nyní po 112 letech zhynul tam vladař rodu Vršovců se synem
svým. Souvěký letopisec Kosma nemohl se sám dověděti, mnoho-li
Vršovců tenkráte bylo v celku zavražděno, poněvadž se vraždění
jich na rozličných místech dálo. Jen někteří z nich zachránili
život svůj útěkem do Uher neb Polska. O usmrcení dvou synů
Mutinových vypravuje Kosma takto 1): „Co ale mám povídati
0 smrti synů Mutinnvých, jejichž smrt. horší byla nad smrt. všech
ostatních! Bylif, pacholici dobře zvedení, v obcování svém rozto—
milí, pěkných licí, přívětivého pohledu, jakých ani řezbář v kosti
slonové ani malíř na stěně nedovede vyobraziti. Viděli jsme, kterak
jich na tržiště vlekli, kterak ustavičně volali: Matko! matko! až
jich hrozný katan oba dva jako selata nožem zařezall Rozprchnul
se lid od divadla takového, bijíce se v prsy, utíkali od po

hledu katana“
IV. Příklady o pomstě osobní a rodové, které jsme tuto uvedli,
sběhly se v prvních dvou stoletích po uvedení víry křesťanské
v Čechách. Svrchu uvedené poznámky z ,práva soudního 0 bez
trestném zabití člověka vztahují se též nejen na první dvě století
křesťanská, ale i na pozdější ještě doby. Ze všech těchto příkladů
a zpráv můžeme nyní následující závěrku učiniti. Poněvadž po
uvedení víry křesťanské v Čechách za prvních století pomsta
krevní ještě tak rozsáhlou měrou panovala, nelze toho p0pírati,
že za časů pohanských v Čechách v míře ještě rozsáhlejší bývala
Důvody toho jsou tyto: Pohané neznali vůbec zákon Kristův o lásce
k bližnímu a k nepřátelům. Pohané drželi mnohem méně náruži
vosti své na uzdě než křesťané, a neměli také všech těch milosti
vých prostředků po ruce, jež křesťanům církev Boží poskytuje,
aby nezřízené žádosti a náruživosti své snadněji a bezpečněji pře
moci mohli. Mimo to nedostávalo se národům pohanským dosta
tečných zákonů k zamezení msty osobní a rodové čelících, jako
se zákony takové vlivem církve katolické během století křesťan
ských poznenáhla vyvinuly a se také vždy více dle nauky Kristovy
zdokonalovaly. Za těmito příčinami zaryla se tedy u všech národů
pohanských nenávist nepřítele a touha po pomstě hluboko do srdce
jednotlivců, a tato nenávist nepřítele a touha po pomstě panovala
i u našich předků pohanských u veliké míře, a byla zároveň tak
.) Prameny I). 11. str. 161.
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jako u všech jiných národů mohutnou překážkou při uvádění víry
křesťanské a při rozšiřování pravé osvěty a vzdělanosti.
Prvním mučeníkem za víru Kristovu byl sv. Štěpán, jejž
vně města Jerusalema mstiví a zuřiví Židé ukamenovali, mezi
nimiž se nacházel i vlastní příbuzný Štěpánův Šavel Tarský, nápo
tomní apoštol Kristův, střeže roucha ostatních, aby Štěpána snadněji
mohli kamenovati. O tomto pramuěeníku Kristově praví Písmo
svaté. že umíraje hlasem velikým se modlil za své nepřátely.
„l kamenovali Štěpána vzývajícího a řkoucího: Pane Ježíši, přijmi
ducha mého. Poklekl pak na kolena, zvolal hlasem velikým: Pane,
nepokládej jim toho za hřích! A to pověděv, ušnul v Pánu“ Syn
Boží umíraje na kříži, modlil se hlasitě za své nepřátely k Otci
svému nebeskému, a první mučeník Kristův skončil též svatý život
svůj hlasitou modlitbou za nepřátely jej kamenující. Hospodin Bůh
udělil ve sv. Štěpánu národu Židovskému a všem ostatním náro
dům pohanským tento velebný příklad pravé lásky křesťanské
k bližnímu a k nepřátelům, aby poznali, jak veliké váhy tato
láska křesťanská do sebe má. aby patříce na tento příklad jho
víry Kristovy snadněji na sebe vzali a se tím i osvěty a vzděla
nosti křesťanské úěastnými státi mohli. A zcela podobného muče
níka udělil týž milostivý Hospodin i našemu národu v době té,
když o to se jednalo, aby se záhy pokřesťanil azáhuby mu hrozící
znikl. Náš milý sv. Václav vyniká totiž mimojiné ctnosti své podob
ným Způsobem jako sv. Štěpán svou obdivuhodnou láskou k ne
přátelům svým, a příklad jeho vznešený přičinil k tomu velmi
mnoho, _žese předkové naši v společenském živobytí svém mno
liem snadněji dodělali míru obecného a osvěty křesťanské.
V legendách dočítáme se více takových událostí, v kterých
se nám sv. Václav jakožto vznešený příklad a vzor lásky křesťan
ské k nepřátelům před oči staví a pozornost na sebe poutá.
Legenda Petrohradská vypravuje, kterak zlí rádcové sv. Václava
nedlouho po nastolení jeho k tomu svedli, aby matku svou z domu
svého na jiné místo vypověděl. Za kratičkou dobu poznal však
sv. Václav, že matka jeho v příčině té, kterouž zlí rádcové úskočně
na ni uvalili, nevinna byla. I dal ji tedy hned do domu svého
nazpět přivésti, ctil ji všemožně, Oplakávaje velice, neřku hříchu,
ale pouhého omylu svého. Ze zprávy té patrno jest, že v srdci
svatého Václava velká láska k bližnímu plála, poněvadž tak snadno
svůj omyl poznal, jej hned napravil a se pak žádnému podezřívání
neoddal, jakož se to při podobných událostech velmi často sbíhá.
Legenda dotčená praví: „Ti též psi zlí (t. j. rádcové) byli
Václava navedli vyhnati matku svou bez viny. Václav pak znaje
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bázeň Páně, pomněl slova apoštola Pavla řkoucí: Cti otce svého
i matku svou, a miluj bližního svého, jako sebe samého. Chtěje
blažený vyplniti každou pravdu Boží, přivedl zas matku svou do
domu svého, a velmi plakal, řka takto: Pane Bože můj, neklaď
mi to za hřích! Pomněl též slovo proroka Davida: Hřích mladosti
mě a nevědomosti mé nevzpomínej, Pane! A tak ctil matku svou.“
Nedlouho na to podal pak sv. Václav stkvělý toho důkaz a příklad,
kterak nepřátely své dle zákona Kristova milovati umí. Vypravo
vali jsme svrchu, kterak odbojný vojvoda Zlický Radislav sv. Václava
s knížecího stolce svrhnouti chtěl, aby sám na něj mohl zasednouti.
Bůh sám donutil Radislava zázračně, že se sv. Václavu poddal.
Sv. Václav nehledal pak žádné pomsty nad Radislavem, ponechal
mu dobrovolně celé panství jeho, a žil v úplném míru a přátel
ském spojení s rodem Slavníkovcú. Tato milostivost a láska
k nepříteli, jenž rod Přemyslovců () důstojnost knížecí připraviti
usiloval, byla za tehdejších dob ovšem neslýchána. Dle zprávy
Gumpoldovy byl sv. Václav po nějakém čase dobře o tom zpraven,
že pohanští vclmožové Čeští a jeho vlastní dvořané tajné spiknutí
proti němu osnují, a mu za příčinou jeho horlivosti při rozšiřování
víry křesťanské všeliké úklady strojí. Sv. Václav měl tenkráte
dostatečné moci a síly v rukou svých, že by se na nich, nei-ku
pomstiti, ale je dle práva a spravedlnosti přísně byl mohl potrestati.
A co učinil sv. Václav? Vyhrožoval jim ráznou řečí, pravil jim
zjevně, že zasloužilým vinníkům, zvláště pak vrahům a rodobijcům
hlavu stíti dá, dopustí-li se ještě takových zločinů, a tím se mu
poštěstilo, že hrdou pýchu myslí svých a obvyklé úklady proti
němu aSpoň na čas odložili. S tím také souvisí, co legenda
Hyzova vypravuje, řkouc, že „sv. Václav pravdy milovný byl v řeči
a spravedlivý v soudech. A když soudcové jeho někoho odsouditi
chtěli k smrti, vycházel on, bera si záminku ihned ven, pamětliv
jsa toho, co čteme v evangeliu: nesudte a nebudete souzeni.
Boural také vězení a šibenice všechny podtínal.“ Slova tato nemají
zajisté toho smyslu, že by sv. Václav zasloužilé viuníky bez trestu
býval propouštčl; neb tatáž legenda vypravuje, kterak surové
tuláky, Opilce a odpadlíky přísně mrskati dával; ale pověrečné
tuším předsudky pohanské, jenž tenkráte na soudech panovaly,
jakož i surovost a ukrutnost nekřesťanská, s kterouž se tenkráte
s vinníky ve vězeních a při odpravách nakládalo, tyto a podobné
jiné nešvary byly ovšem sv. Václavu velmi odporně, poněvadž
srdce jeho pravou láskou křesťanskou neslo se i k takovým zblou
dilcům a neštastníkům, které sám ve vězeních leckdys navštěvoval,
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více zázraků, které Bůh na přímluvu sv. Václava v nebi již osla.
veného k osvobození věznů ze žaláře učiniti ráčil, tak že sv. Václav
za zvláštního patrona uvězněných & na smrt odsouzených pova
žován byl. Ku konci pak živobytí svého byl sv. Václav vnuknutím
Božím o tom zvláště poučen, že smrtí mučenickou zemře. Byla mu
mimo to od služebníků jeho v Staré Boleslavi výstraha dána, že
jej již při hostině zavražditi chtějí. Ale tu zastkvěla se láska křesťan
ská, již sv. Václav k úhlavním nepřátelům svým měl, v neobyčej
ném, obdivu hodném světle. Vrahům svým vlastním, o nichž dobře
věděl, že zbraň ku spáchání zločinu pod rouchem svým skrývají,
připíjel ještě sám na rozloučenou, vzývaje sv. archanděla Michala,
aby každému z nich milostiv býti ráčil. A konečně při vraždě
samé, byv již od bratra svého na smrt raněn, modlil se za něho,
řka: To ti Bůh odpust, bratře! a tak skončil život svůj, jako druhdy
sv. pramučeník Štěpán modle se za vrahy své. Po smrti sv. Václava
zuřila v Čechách ještě po dlouhá léta a dosti často pomsta osobní
a rodová, na soudech panovaly ještě po dlouhé doby rozličné
pověry pohanské, jakož jsme již svrchu vypravovali; ale velebný
a vznešený příklad pravé lásky křesťanské k nepřátelům nezmizel
z paměti předkův našich. Ano čím většího vlivu zákon Kristův
o lásce k nepřátelům přičiněním církve na opravu řízení soudního
v Čechách nabýval, tím více se u nás zmáhalo i to přesvědčení,
že si sv. Václav o právo, spravedlnost a pokoj zemský neocenitel
ných zásluh svými ctnostmi vydobyl. Přesvědčení to přimělo pak
předky naše k tomu, že sv. Václava i za hlavního patrona práva,
spravedlnosti 3 pokoje zemského pokládali, & jakožto takového
ctili a vzývali. Již za času knížete Jaromíra (1003—1012) vysky
tuje se sice na mincích Českých jméno sv. Václava, za panování
knížete Oldřicha počalo se i p0prsí sv. Václava na mincích raziti,
ale za knížete Soběslava I. (1125—1140) nachází se obraz sv.
Václava nejen na mincích ale také již na pečeti knížecí, a ná
stupce Soběslavův, král Vladislav I. (1140—1173) dal na pečeti
královské kolem obrazu sv. Václava vyrýti ještě slova tato: „Pax
regis Wladislai in manu S. Wenceslai“, t. j. Pokoj krále Vladislava
jest v rukou sv. Václava. Pokoj a blahobyt kterékoli země závisí
především na tom, jak se v ní právo a Spravedlnost pěstuje. Král
Vladislav vkládaje pokoj zemský do rukou sv. Václava, složil tím
i pěstování práva a spravedlnosti pod jeho mocnou ochranu. Tímto
způsobem stal se také obraz našeho milého sv. Václava nejstarším
znakem — ač ne heraldickým — země České. Tohoto obrazu
a nápisu užívali na pečetích svých i napotomní panovníci Čeští
až do času krále Přemysla Otakara II. Tento nešťastný panovník
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byl první, jenž na pečeti své obraz sv. Václava vynechal, a místo
něho dvouocasého Českého lva na ní vyrýti dal; na kraji pečeti
jeho nalezají se však předce někdy ještě vyrytá slova: Pokoj krále
Otakara pátého v rukou sv. Václava. Ačkoli Přemysl Otakar II.
obraz sv. Václava z pečeti své byl vyhostil, zůstal předce obraz
ten na pečeti soudu zemského, a mimo to si jej i některé kostely
a cechy v Čechách za svůj znak vyvolily. Až po_dnešní den
zachovalo se nám pečetidlo soudu zemského z třináctého století
v Praze u desk zemských. Jest zhotoveno z nejmladšího bronzu,
s držadlem litým, které představuje lva na zadních nohách sedí
cího, jemuž listkovitá hříva prsa pokrývá. Na pečetidle tom
vyobrazen jest sv. Václav, kroužkový pancíř pokrývá svrchní tělo,
nohy pak jsou až po kolena plechovými pláty obrněny. Hlavu jeho
kryje otevřený helm bez hřebene a nánosku. Okolo hlavy jest
nimbus svatých čili záře, a v ní latinský nápis: S. Wencezlaus.
V pravici své drží sv. Václav list s nápisem: „Wenceslaus citat
ad judicium“ t. j. Sv. Václav pohání k soudu. V levici své drží
trojhranný štít, ozdobený jednohlavou orlicí a pak ještě kopí
s dvourohým praporečkem, na němž osmihranná hvězda se spatřuje.
Po levé straně obrazu sv. Václava vyplněna jest plocha pečeti
stromkem čili ratolestí. V pravo u nohou sv. Václava sedí na
stolci muž, dlouhým rouchem oděný, v levici své drží berlu soud
covskou, a v pravici knihu otevřenou. Jest to obraz soudce zem
ského. Okolo celé této pečeti vyryt jest latinský nápis: S. Justitie.
totius. terre. Sci. Wencezlai. Ducis. Boem. To jest: Pečeť sprave
dlnosti celé země svatého Václava, vojvody Českého 1).
O nejstarším znaku země České shledal a sestavil Eras. Vocel
vPamátkách archeologických '-')následující Zprávy: „Báječný Hájek
tvrdí, že již praotec Čech znak černého orla do země České přinesl;
Marignola však se domýšlí, že teprv Přemysl oráč orla do štítu svého
položil. Hájek uvozuje dále, že císař Otto Boleslavovi I. za pokutu
spáchané bratrovraždy uložil, aby kotel v císařské kuchyni nad
ohněm držel, a na znamení pokuty takové, aby on i nástupcové
jeho kotel v ohnivém poli na místě orla do znaku zemského přijali.
Zárodek bájky této nalezl Hájek v 31_kapitole kroniky Dalimilovy,
kde se dočetl, že císař Boleslavovi Krutému kázal kotel u dvora
držeti. Dalimil klade v 42. kapitole, že kníže Bracislav, smířiv se
s císařem Otou, od tohoto „orlici v plameni“ do znaku svého
obdržel, a spolu že knížeti Českému dovoleno bylo, aby tento,
]) Frant. Beneš v Památkách arch. D. VII. str. 485; Dr. H. Jireček Slov.
právo, doba 11. str. 224- — 2) R. 1865; Díl IV. str. 98.
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když pozván bude ke dvoru císařskému, oheň kolem sebe pustiti
směl (t. j. aby zapálením velkých ohňů příchod svůj na Německou
půdu směl oznámiti). Dubravius zavrhuje kotel co nejstarší znak
knížat Českých a klade za to orla brunatého do prvotního Českého
štítu, nedokládaje se ovšem pražádným toho důkazem. Naproti
tomu tvrdili pozdější historikové Paprocký, Berghauer, Pešina,
Hammerschmid ano i Balbin, že Přemysl oráč trojříčí sobě do štítu
položil, na znamení, že Čechové přes tři řeky do této země přišli.
Než však novějším v oboru tomto bádáním dokázáno, že ve starší
době středního věku znaků heraldických užíváno nebylo, poněvadž
tyto teprv za časů válek křižáckých povstaly. Nicméně jisté jest,
že mnohem dříve již někteří panovníci křesťanští ochrance neb
patrona svatého do pečetí a mincí svých přijali, řídíce se dle
příkladů papežův Rímských, na jichžto bullách svatí Petr a Pavel
se spatřovali. Příkladu toho následováno i v Čechách, jakož jsme
již svrchu krátce o tom pověděli, že se teprv od času knížete
Jaromíra jméno sv. Václava na Českých mincích, později pak jeho
obraz na mincích a pečetích panovníků Českých vyskytuje. To však
nebyl ještě žádný heraldický znak země České, jaký k. př. nyní
od více století jest stříbrný dvouocasový lev korunovaný v červeném
poli; nebot takové heraldické znaky počaly vůbec teprv za časů
válečných tažení křižáckých, které národové západní pod znamením
sv. kříže do východních zemí za tou příčinou podstoupili, aby tam
J erusalemu a hrobu Krista Pána z rukou pohanských vydobyli.
Tyto války křižácké měly však počátek svůj teprv ku konci století
X1. a trvaly až ku konci věku XIII. Poněvadž tedy před stoletím
XII. žádných znaků heraldických vůbec ani nestávalo, nemohl ani
orel, ani kotel, ani trojříčí býti znakem heraldickým země České.
Ale poněvadž panovníci Čeští již od času knížete Jaromíra jméno
sv. Václava a později i jeho obraz na své mince a pečetě kladli,
můžeme za ten příčinou vším právem říci, že původní znak země
České byl obraz našeho milého sv. Václava. Nebude od místa tuto
ještě vysvětliti, odkud pochází, že černá orlice v bílém čili stří
brném štítu od starodávna nazývá se štítem Svatováclavským.
Takový štít s černou orlicí vidíváme až podnes na obrazích aneb
při sochách sv. Václava. Odpověd na tuto otázku podali dva naši
učenci, v oboru vědomostí těchto velmi zběhlí, Erasmus Vocel
a Frant. Beneš, z jejichž spisů následující vysvětlivky krátce tuto
podáváme. Na mincích knížete Bořivoje II. (1100—1107) vidíme
poprvé sv. Václava vyobrazeného na koni s přilbou a se štítem.
Napotom jest na mincích knížete Vladislava I. (1110—1125) sv.
Václav opět vyobrazen s praporem a se štítem. Prápor, jejž sv.
Památky Staroboleslavsků.
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Václav v pravici své drží, splývá daleko dolů, ale na obojích těchto
mincích není na štítu ještě žádné orlice. Na všech mincích knížete
Soběslava I. (1125—1140), které čtvero zvláštních typů mají, na
lezá se také vždy sv. Václav se štítem. Na pečeti téhož knížete
viděti jest také ponejprv obraz sv. Václava, jakož jsme již svrchu
pověděli a sice s práporem, jejž v pravici své drží, a se štítem,
jejž v levici své má. Ale ani na mincích, ani na pečeti tohoto
panovníka nemá štít žádné orlice, ani jiného znamení heraldi
ckého. 1) Dalimil sice vypravuje ve své rýmované kronice, že císař
Fridrich nástupci knížete Soběslava I., králi totiž Vladislavovi I.
(1140—1173) štít změnil za služby mu při oblehání města Milána
prokázané, a že mu místo dosavádního orla černého do znaku
vrýti dal lva bílého o jednom ocase; avšak pověst tato nemá dle
svědectví novějších dějepisců pražádného základu, & Fr. Palacký
o ní výslovně praví ve svých Dějinách národu Českého, že již dávno
před ním od jiných dějepisců vyvrácena byla. 3*)Teprv na pečeti
krále Přemysla Otakara I. (1192—1230) vyskytuje se ponejprv ve
štítu sv. Václava. orlice. 3) Celý obraz sv. Václava, jenž se na zlaté
bulle téhož krále z r. 1224 nachází, p0pisuje Fr. Beneš takto “):
„Tvář sv. Václava jest mladistvá, velmi spanilá; s hlavy nimbem
(září) ozářené Splývají dlouhé vlasy, jež čepice kožišinou lemovaná
přikrývá. Roucho velmi slušně zahýbané až k nohoum dosahuje;
lemovaný plášt velmi malebně sedícího svatého vojvodu přikrývá.
V pravici drží kopí s praporečkem, s něhož tři tkanice dolů visí
a na jehož ploše tři rovnoběžné řady perliček se spatřují. Pravice,
držící hustou ratolest palmovou, spočívá na trojhranném štítu s orlicí,
nad níž řemen vyčnívá. Prostý stolec, na kterémž sv. dědic sedí,
stojí na čtverhranném podnoží. Dva perličkové kruhy zavírají nápis:
Sanctus Wencezlaus Bohemorum Dux t. j. Svatý Václav vojvoda
Český“ Nástupce Přemysla Otakara I., král Václav I. přijmím
Jednooký (1230—1253) měl též v pečeti své obraz sv. Václava
se štítem, v němž i orlice byla. Od času tedy krále Přemysla
Otakara I. pokládal se štít stříbrný s černou orlicí, za znak
heraldický království Českého. Avšak syn a nástupce Václava I.
král Přemysl Otakar II. vyhostil, jakož jsme již svrchu podotkli,
celý obraz sv. Václava a tudyž i štít s orlicí z pečeti své krá—
lovské. Příčinu toho vysvětlil Gelas. Dobner. 5) Přemysl Otakar II.
1) Fr. Beneš v Památkách archeol. D. VII. str. 479, 480. ") Prameny,
D. IV. str. 98; Památky arch. D. IV. str. 99; Palacký Dějiny D. [.
č. 2. str. 57. 3) Eras. Vocel, Památky arch. D. IV. str. 99. ') V Pa—
mátkách archeol. D. VH. str. 483. 5) Abhandlungen einer Privatge—
sellschaft in Bóhmen, IV.; Vocel v Památkách arch. D. IV. str. 99.
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pozdvihl se totiž odhojně proti svému vlastnímu otci králi Václa
vovi I., bratru bl. Anežky České, a byl od přívrženců svých za
krále Českého veřejně prohlášen, a poněvadž král Václav I. na
své královské pečeti měl obraz sv. Václava se štítem a s orlicí
ve štítu, zvolil si Přemysl Otakar novou pečet, na níž byl bíl'ý
korunovaný lev v červeném poli, aby rozdílu bylo mezi jeho novým
a starším otcovským znakem. Od času Přemysla Otakara H. přestal
tedy štít s černou orlicí a obraz sv. Václava býti znakem heral
dickým království Českého. Stříbrný štít s černou orlicí nazýval
se pak vůbec znakem Svatováclavským, a od té doby vešlo také
poznenáhla v obyčej, že se sv. Václav vždy na obrazfch a v sochách
představuje se štítem, v němž se černá orlice nachází. Dle obrazu
stávajícího v tak zvaném Passionálu abatyše Kunhutky od r. 1312
popsal orlici dotčenou Erasm. Vocel na dvou místech v Památkách
archeologických 1) zevrubněji takto: Černá orlice nachází se v bílém
čili stříbrném poli a jest naskrz obroubena červenými plaménky
z těla jejího prchajícími. Hlava orlice jest na pravo obrácena,
a kolem ní jsou také červené plaménky. Od prsou orlice táhnou
se k perutím žluté obloučky čili pruhy v podobě půlměsíce, jaké
se ve štítu knížetství Slezského spatřují. Tyto pruhy čili obloučky
jsou na koncích svých jetelovými lupénky zdobeny a rozkládají
se po obou křídlech orlice. Nejen pruhy tyto ale i zobák a drápy
orličí jsou tétéž žluté barvy. Na dotčeném obraze není však tělo
orlice červenými plaménky poseto.
Avšak nejen na mincích a na pečetích panovníků Českých
nalezáme starobylá vyobrazení sv. Václava, ale mimo to zachovaly
se nám i v starých rukopisech, které tak zvanými miniaturami
t. j. drobnomalbami jsou okrášleny, rozličná vyobrazení téhož
našeho sv. dědice a ochrance. Nejstarší až posud známé, a sice
barevné vyobrazení miniaturní sv. Václava nachází se v jednom
rukopise pergamenovém, jenž vůbec kodex (spis, kniha) Vyšehrad
ský za tou příčinou sluje, poněvadž druhdy starobylému chrámu
Páně Vyšehradskému náležel; ale nyní nachází se v universitní
knihovně Pražské. Dle úsudku Erasma Vocela jest pravdě podobno,
že knížetem Soběslavem dotčenému kostelu byl darován '—').Znal
cové zkušení mají také za to, že zhotoven byl již na počátku
století XI., Vocel praví, že se to asi mezi r. 1012 a 1037 stalos).
Sestává z 108 pergamenových listů, které asi 15 palců s výší
') Od r. 1860. Díl. IV. str. 98 a 99. ') Mittheilungen der k. 'k. Central—

Commission zur Erforschung und Erhaltung (ler Baudenkmalo. V. Band,
str. 21. ——") Tamtéž.
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a 12 palců s šíří mají. Na těchto listech jsou jednotlivé částky
svatých evangelií opsány, a velmi četnými barevnými obrázky,
které se na sv. evangelium neb světce Boží vztahují, okrášleny.
Jmenovitě jsou začátečné písmeny jednotlivých úryvků ze sv.
evangelium co nejstkvostněji barevnými okrasami a obrázky ozdo
beny. Na listu tedy 68ém počíná úryvek z evangelium sv. Lukáše
v kapitole čtrnácté, verši 26ém: Pravil Pán Ježíš k učeníkům
svým: „Jde-li kdo ke mne, a nemá v nenávisti otce svého, i ma
teře, i ženy“ atd., kterýžto úryvek se dříve čítal na svátek sv.
Václava. Slova tohoto evangelia malována jsou lesklými zlatými
literami v červených konturách čili obrysech. První slovo latinské
„Dixit“ (t. j. Pravil) jest větším písmem psané než ostatní slova
a v začáteční písmeně téhož slova t. j. v písmeně „D“ nachází se
svrchu dotčené nejstarší vyobrazení našeho sv. Václava. Písmena
D jest totiž rozličnými páskami, které v lupénky vybíhají, prople
tena, a u prostřed ní vymalován jest sv. Václav, kterak sedí na
skládací stolici, jenž vůbec faldistorium sluje. Obrysy celé postavy
sv. Václava, jakož i dotčené stolice skládací a trojhranného pod
noží, na němž nohy dědice našeho spočívají, naznačeny jsou
v obrazci tuto přiloženém, jejž malíř akademický Jos. Scheivl dle
původní miniatury nakreslil. V Památkách archeologických od
r. 1868 uveřejněna byla nejen celá postava sv. Václava, ale vůbec
celá první stránka dotčeného listu 68ého ve velmi zdařilém barvo
tisku, kterouž v témž dílu Památek Fr. Beneš zevrubně popsal.
Také Erasm. Vocel uveřejnil německý popis této miniatury a spolu
obrysy dotčené písmeny D a postavy sv. Václava '). Dle popisu
Fr. Beneše má sv. Václav na tomto vyobrazení pravou ruku svou
zcela otevřenou na znamení toho, že jí požehnání uděluje. Na
starých mincích jest sv. Václav podobným způsobem vyobrazen,
kterak totiž pravicí svou, v níž malý křížek drží, požehnání dává.
Na nejstarších mincích Českých nachází se také ruka Páně žehna
jící vyobrazená. která jen tři první prsty má otevřeny, na pozděj
ších mincích je však již celá ruka Páně úplně otevřena. „V levici
své drží sv. Václav kopí červené, bílou tkanicí ovinuté, s prapo
rečkem, v dělí na dvě pole rozděleným, na němž však znamení
heraldického není. Na kraji jest prapor třasnatý a třemi tkani
čkami ku kopí přidělán. Sv. Václav oděn jest žlutou tunikou, jakou
knížata Byzantinská a po nich i knížata v střední Evropě nosívali.
Kolem krku, u prostřed svrchního šatu s hora dolů jsou široké
modré porty s červenohnědým obroubením a se čtverečky, červe
1) Viz Tamtéž na str. 19—21.
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:

nými čarami od sebe rozdělenými, které šikmými křížky a tečkami
ozdobeny jsou. Nohavice jsou dole úzké, taktéž žluté, střevíce pak
černé. Podobný šat a kroj spatřuje se ještě na jiných miniaturách
téhož spisu. Sv. Václav sedí na faldistorium, obyčejné to stolici
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knížecí a biskupské za starých časů. Skládací tato stolice končí
na hoře dvěma zvířecíma hlavama, dole pak dvěma lvíma tlapama.
Stolice taková. vyskytuje se pětkráte na jiných miniaturách v ko
dexu Vyšehradském, v jiných pak miniaturách a na pečetích nalezá,
se přečasto. Podnoží červeně malované, podobá. se trojhrannému

278

prismatu“ '). Co se týče hlavy sv. Václava na tomto vyobrazení
představené, praví Fr. Beneš, že tvář sv. dědice jest mladistvá,
bezvousá, jako na nejstarších pečetích obyčejně se nalézá. Oči má
otevřeny, vlasy hnědočervené toliko pod uši splývající. Co se
posléze toho týče, má-li sv. Václav na tomto nejstarším miniatur
ním vyobrazení hlavu pokrytou čili nic, v tom neshoduje se úsudek
Erasma Vocela s úsudkem Fr. Beneše. První má totiž za to, že
sv. Václav na hlavě své má jakousi vojvodskou čepici, vysokou
a na vrchu plochou a hranatou, s kteréž se dvě pásky čili nožice
lvím tlapám podobné, až na ramena táhnou. Naproti tomu má
Fr. Beneš za to, že sv. Václav na tomto vyobrazení hlavu svou
pokrytou nemá, a že dotčená domnělá čepice vojvodská není nic
jiného, než jakési záhlaví čili polštář, který v pozadí na stěně tak
byl upevněn, aby na faldistorium sedící kníže hlavu svou na něm
opříti mohl. I odvolává se Fr. Beneš na to, že podobné čepice
ve starých středověkých krojích nikde není nalézti, že toliko na
mincích kníže Oldřicha (1012—1037) čepici podobnou spatřujeme,
ta však že pásek dolů na ramena splývajících nemá, a že konečně
i hlava Pilatova na jedné miniatuře kodexu Vyšehradského podob
ným červeným polštářem čili záhlavím jest opatřena. Sluší ještě
podotknouti, že na témž listu v pravo od začáteční písmeny D.
připsáno jest z času pozdějšího menším bílým písmem: S. Venzezlaus
dux t. j. Sv. Václav vojvoda.
Za dob nejstarších býval sv. Václav vůbec vyobrazován
v rouchu Splývajícím a hebkém, jakož ze starých mincí a pečetí
vysvítá. Na mincích knížete Oldřicha (1012—1037) má sv. Václav
korunu na hlavě a záři svatých okolo ní. Oděn jest pláštěm buď
s lomenými záhyby aneb s premováním a v pravici své drží kříž.
Na mincích Bracislava I. (1037—1055) má sice sv. Václav přilbu
na hlavě a na prsou a na rukou kovové odění s puklicemi, ale
ostatní šat jeho podobá se plášti a dlouhému zpodnímu rouchu.
Na mincích knížete Bořivoje II. (1100—1107) má sv. Václav
poprvé togu Římských konsulů, pásku Římských císařů na hlavě
a plášt na způsob chlamidy. Na některých mincích téhož knížete
je také sv. Václav poprvé vyobrazen na koni, a má přilbu a také
štít. Na mincích pak knížete Svatopluka (1107—1109) nalezáme
poprvé poprsí sv. Václava vyobrazené v brnění rytířském, v pra
vici své drží meč, levice je štítem. ozdobeným puklicí, pokryta.
Na. mincích z doby napotomní pocházejících jest však sv. Václav
2) Fr. Beneš v Památkách. D. VII. str. 498 a 494.
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opět bez brnění rytířského vyobrazen 1). Teprv od času krále
Jana Lucemburského (1311—1346) spatřuje se sv. Václav na min
cích českých v brnění rytířském, a čím dál tím rytířtější jest
brnění jeho, tak že se k nynějšímu stálému typu více a více při—
bližuje. Obraz celé postavy sv. Václava v brnění rytířském, aneb
aslíoň jeho poprsí týmž brněním oděné udrželo se pak na mincích
Českých až do času Maximiliana I. (1562—1576), který jakož
inástupce jeho Rudolf II. (1576—1612) na mincích raziti dal
říšskou orlici s Českým lvem ve štítu. Král Matyáš (1612—1619)
dal pak Opět obraz sv. Václava na dukátech raziti, a sice v brnění
rytířském, s praporem a se štítem, v němž se i orlice nachází.
Legenda čili nápis na těchto dukátech zní; „Sanctus \Venceslaus
patronus Bohem.“ t. j. Svatý Václav ochrance Česky. Od té doby
neobjevil se více obraz sv. Václava na mincích Českých.
Obrázek, jenž v knize této před názevním listem a také na
stránce 281 vložen jest, představuje sv. Václava v takovém ry
tířském brnění vyobrazeného, v němž jej za panování císaře
Karla IV. představovali. Okreslen jest akademickým malířem
Jos. Scheivlem dle jednoho na. desce malovaného starého obrazu,
jenž se nachází v Praze na Malé Straně v kostele sv. Mikuláše,
a podobná mu miniatura jest také v známém a stkvostném ruko—
pisu pergamenovém, jejž pro sebe sepsati a malovati dal proslulý
kancléř císaře Karla IV. jmenem Jan ze Středy (Joannes de Novo
') Sluší tuto poznamenati, že na mincích knížete Bedřicha (1173—1179)
nalézá se také sv. Václav vyobrazen, kterak u přítomnosti bl. Podivína
v sudu pomocí jakési kopisti víno z hroznů tlačí, což opět závažným
toho jest důkazem, jak živá tradice u nás v Čechách v století dvanáctém
o tom panovala, že sv. Václav víno a hostie pro mši svatou vlastno
ručně připravoval a jak mnoho si zbožní předkové naši na této zprávě
zakládali a si ji vážili, poněvadž i sám kníže na mincích svých sv. Vá
clava tímto způsobem dal vyobraziti. — Kníže Bořivoj Il. (1100—1107)
dal také na některých mincích svých po prvé vyobraziti bratrovraždu,
již Boleslav Krutý na sv. \'áclavu spáchal, a totéž vyobrazení nalezá
se později na některých mincích svrchu řečeného knížete Bedřicha,
z čehož poznovu vysvítá, že kníže Bedřich připravování hostií a vína
sv. Václavem vykonávané velmi vysoko cenil, poněvadž je tak jako
mnčenictví téhož sv. dědice na mincích představiti dal. — Na mincích
Vladislava I. (1110—1125) nalezá se také vedle obrazu sv. Václava
i obraz sv. Vojtěcha. Zajímavé jest na některých mincích téhož knížete
vyobrazení, kterak dva andělé malé děťátko nesou. Děťátko představuje
duši oslavenou usmrceného sv. Václava, poněvadž staří umělci oslavenou
duši Matičky Boží a jiných svatých častokráte malym děťátkem na
obrazích neb mincích představovali. Na mincích těch jest mimo to ijméno
sv. Václava řazeno.
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foro), a. sice v té době, než se stal biskupem Litomyšlsk ým
a kancléřem říšským, tudyž před r. 1353. Vzácný rukOpis tento
nazývá se vůbec Liber viaticus a nachází se nyní v knihovně
Musea Českého v Praze. 0 štítu a orlicí, jímž na tomto obrázku
levé rameno sv. Václava kryto jest, podali jsme již svrchu pa
třičné zprávy. KOpí, jež sv. Václav na tomto vyobrazení v ruce
své drží, upomíná na skutečné kepí téhož sv. dědice našeho, které
se tuším až do husitských válek jakožto drahocenný ostatek Svato
václavský zachovalo. Kam se napotom podělo, nevíme. Toto
kOpí Svatováclavské utkvělo hluboko v mysli předků našich od
času knížete Soběslava I. (1125—1140). Král Německý Lothar
osoboval si totiž tenkráte právo, že prý nikdo na stolec knížecí
v Čechách zasednouti nemůže, komu král Německý zemi Českou
v léno neudělil, a poněvadž Soběslav I. tohoto nároku za právo
uznati nechtěl, poháněl jej Lothar k soudu svému. Ale Soběslav
dal poslům jeho tuto odpověď: Doufám v milosrdenství Boží,
a pomoc Václava a Vojtěcha svatých našich, že země naše nebude
dána v moc cizinců. Potom jal se kníže Soběslav po Čechách
jezditi, navštěvoval kláštery a kostely, kde se veřejně k Bohu
modlil, lid k důvěře v Boha, v mocnou přímluvu sv. Václava
a sv. Vojtěcha jakož i k srdnatosti povzbuzoval, a také rozličné
přípravy válečné nařizoval. Svého dvorního kaplana, jménem Víta,
jenž z panského rodu Českého pocházel, poslal pak do Vrbčan, jedné
vsi v Kouřímsku, nedaleko Plaňan ležící, za tou příčinou, aby
z tamního kostela prapor sv. Vojtěcha, který se tam od dávných
časů v uctivosti přechovával, k vojsku donesl. Prapor ten dal
kníže Soběslav ku k0pí sv. Václava připevniti, a s touto posvátnou
korouhví, již kněz Vít nesl, táhlo pak vojsko České do boje proti
králi Lotharovi. Když se pak Čechové u Chlumce zaTeplicí setkali
s vojskem Lotharovým, porazili je úplně na hlavu. Lothar sám
utekl se na blízký vrch, odkud knížete Soběslava skrze zvláštního
posla prositi dal, aby k němu přišel. Kníže Soběslav nezpyšněl
štěstím svým a učinil dle prosby Lotharovy. Inzavřel pak slavnou
smlouvu mezi Čechy a říší Německou, ve kteréž Lothar slíbil,
že od Čechů nic jiného pohledávati nebude než na čem již Jin
dřich IV. s králem Vratislavem se byli smluvili. Za to propustil
jej Soběslav v pokoji na svobodu. O sběhu dotčené bitvy u Chlumce
zachoval nám nejmenovaný kanovník Vyšehradský, jenž tenkráte
žil a prvním pokračovatelem letopisů Kosmových byl, následující
zprávu 1): „Nechci pak, aby vás bylo tajne, otcové a matky, co
') Prameny D. 11. 203 a. 204.
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jsem slyšel; zvěstuji vám pravdu pomocí Boha všemohoucího,
ježto vidína byla dobře od obojího vojska: že jest orel toho dne
letěl prvé, než se stala bitva mezi Sasy a Čechy, & hlasem svým
volal na Sasy, předvídaje z vnuknutí Božího mrtvoly jejich; též
slyěán jest zvon, an zvoní. A když stálo asi sto velm0žů Českých
a proboštů a kaplanů okolo kopí sv. Václava, je hlídajíce, mezi
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nimiž jeden kaplan ctnostný, šlechtického rodu, jmenem Vít, který
držel kopí téhož řečeného svatého, jak jest obyčej, maje na sobě
brnění a přilbu, jako Achilles, radostí pláče zvolal na své: O dru—
hové a bratří! stáli buďte! neb vidím svatého Václava sedícího
na bílém koni a majícího na sobě šat bílý nad hrotem k0pí sva
tého, an bojuje za nás, i vy vizte! Oni pak užasnuvše, hledíce
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sem a tam a ničeho nevidouce, protože nebylo všem, než toliko
hodným dáno od Boha viděti onen zázrak. I truchlíce a slzíce
z celého srdce vzdýchali k Bohu a oči i ruce obraceli k nebi
a tak dlouho volali: Kyrie eleison, až Bůh všemohoucí ze svého
milosrdenství a svým svatým poslem Václavem, naším ochrancem,
porazil nepřátely naše. Amen.“
To tedy byla první znamenitá oslava kopí sv. Václava a ko—
rouhve sv. Vojtěcha. Druhá podobná a neméně znamenitá oslava téhož
kopí a téže korouhve stala se r. 1260, když král Přemysl Otakar 11.
u Kressenbrunu v Rakousích velmi stkvělého vítězství nad Uhry
dobyl. O tomto vítězství zaslal sám Přemysl Otakar II. obšírnou
zprávu tehdejšímu papeži Alexandru IV. 0254—1261). D0pis jeho
papeži zaslaný, zachoval se nám až podnes. Boh. Balbin uveřejnil
jej tiskem dle rukopisu v archivu kapituly Pražské se nacháze
jícího 1), a mimo to vložil jej také jeden z pokračovatelů Kosmo—
vých let0pisův do „Příběhů krále Přemysla Otakara II.“ Závěrek

tohoto dopisu zní v Českém překladu takto: „Takové tedy a tak veliké
vítězství Bohu samojedinému a svatým jeho třeba jest připisovati
se slušným díků ěiněním a chvalami, což také z některých zjevení
doličuje se. Mnozí totiž vypravují, že někteří mužové, jenž pozadu
k ostříhání vojska byli ustanovení, o tom zprávu podávají, kterak
při nastávání bitvy viděli jakéhosi ptáka v obrysech orlovi podob
ného ale barvy nad sníh bělejší, který měl hlavu a šíji zlatou,
a pták ten nerozlučně doprovázel korouhev svatého Václava, někdy
vojvody, ale povždy ochrance Čechů a slavného mučeníka. Pták
ten viděl se jim pořád růsti na všechny strany, až tělem a peřím
pokryl veškeré vojsko křesťanské do boje táhnoucí- Téhož dne
také muž urozený a pobožný, všeliké víry hodný, rytíř Jan, syn
Svojslavův, když v domě svém nemocen ležel, okolo třetí hodiny
viděl u vytržení, jakoby na bojišti byl postaven s vojskem svým.
A když vojsko své skromné & nespořádané býti spatřoval, zároveň
uviděl slavné patrony České, ani na jakési pole světlé tímto
pořádkem kráčeli. Prvního spatřil kráčeti sv. Václava v brnění
oděného, měl na hlavě přilbici svou, pod levým páždím meč
v pochvě zlaté drahými kameny ozdobené, v pravé pak ruce držel
vzhůru svou korouhev. Za ním samým šel sv. Vojtěch, jsa muž
veliký, mohutný, slušně ozdobený příznaky biskupskými. Potom
viděl blahoslaveného Prokopa, an jakož Opat s berlou svou pastýř
skou sv. biskupa v zápětí doprovázel; posléz spatřoval, kterak
následuje pět bratři mučeníků svými rouchy oděných. A týž rytíř
') Miscellanea llist. Dec. ]. lib. VIII. Vol. 1. pag 11—13.
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uslyšel sv. Václava, an svrchu řečeným slávy své soudruhům takto
hlasem jasným pravil: Slabé jest vojsko naše, spějme hned před
přítomnost Boží; což praviv korouhev svou proti nepřátelům
rozestřel, i bylo viděti, že ti hned na útěk vesměs se obraceli.
Když toto uslyšeli ti, kteří byli při nemocném, pravili, že ono
vidění nemocného neznamená nic jiného, než že Pán Bůh králi
jejich dal vítězství nad nepřátely jejich. Což tuto Vaší Svatosti
píši, všecko jest naprosto pravdivé, a má beze vší pochybnosti za
pravdu býti bráno. Tudyž soudil jsem, že nemám opominouti toto
oznámiti Vaší Svatosti, jakožto hlavě náboženství křesťanského,
pro obzvláštní útěchu, aby sláva Pána Boha našeho tímto zázra
kem byla zvelebována." Těmito slovy končí se list krále Přemysla
Otakara II., daný k papeži dne 8. října 1260. Svrchu dotčený
pokračovatel let0pisů Kosmových zaznamenal pak o téže události
ještě následující zprávy; po něm ji pozdější kronikáři uvádějí.
Praví totiž: „Král Český a jiní knížata, páni a rytíři obecně pra
vili, že, ač krátce před tím jako na smrt umdleni a všech sil
svých zbaveni, však v samu hodinu boje s veselosti ducha a těla
nezkušenou, mezi sebou 0 obdržení vítězství všickni a jedenkaždý
dostávali odpovědi, jsouce hotovi nejen na nepřátely udeřiti, ale
i na železné zdi směle se obořiti. Jaroš také, purkrabí Pražský,
muž hodnověrný, před biskupem Pražským a proboštem i děkanem
a kanovníky v kapitule Pražské pověděl hlasitě, že voj jeho,
v jehož prostředku nesena byla korouhev svatého Václava, muče
níka, neutrpěl žádného úrazu ani ztráty na koních ani na lidech,
nýbrž kamkoli se obrátil, protivníci od něho záda obraceli, utíka—
jíce. Také železo toho kopí, na kterém visela korouhev řečeného
mučeníka, vidíno jest od mnohých, ano se třpytí jako přejasný
papršlek slunce. Poslové krále Uherského, kteří byli posláni od
něho ku knížeti země České, vypravovali jsou před týmž knížetem
a pány jeho, že v hodinu setkání vojsk spolu, když Čechové veliký
hlas k nebi pozdvihše, Zpívali píseň od sv. Vojtěcha vydanou,
kterou lid zpívá každou neděli a o jiných svátcích při processí,
koně protivníkův proti vůli jezdců na útěk se dávali l).“

') Prameny, D. ll. str. 319.

Knihy patnácté.
Úcta sv. ostatků má. základu svého v samém Pismč svatém. —-Tatáž:

úcta shoduje se úplně s zdravým a předsudky uepodjatým rozumem
lidským. — Jiné doklady pro tutéž úctu z rozličných članků viry
katolické vyplývající. — Sv. Cyrill a Methud pěstovali horlivě tuto
úctu v lidu Českoslovanském. —-Ostatky sv. Klementa mučeníka
a papeže. ——
Vřelá úcta sv. Václava k svatým ostatkům, zejmena
k ostatkům sv. Víta. — Falešné zprávy o úctě pohanského boha
Svatovita v Čechách. — Význam některých pověsti a zpráv o kostelu
Svatovítském. — Laska císaře Karla IV. k témuž chrámu a trojí
druh sv. ostatků od něho pro Čechy nasbromážděných. —Jak horlivě
císař Karel IV. následoval sv. Václava v úctě sv. ostatků a v úctě
nejsv. Svátosti oltářní.

I. Ostatky svatými nazýváme my katolíci celá těla neb jedno—
tlivé částky těl blahoslavenců Božích, k. př. kosti, krev atd. Mimo
to všechny takové věci, kterých světci neb světice Boží za času
svého pozemského živobytí užívali, k. př. šaty, knihy, kříže, růžence
atd. slují též ostatky svatými. Posléze nazýváme tak i všechny
předměty, které vůbec do nějakého bližšího styku se svatými
přišly, k. př. nástroje mučenické, jimiž mučeni byli, domy, v kte
rých bydlili atd. Naši předkové užívali obyčejně místo slov „ostatky
svaté“ slova „svátost“ Slovem tímto posledním neznamenali jen
jednu z sedmera svátostí, které Spasitel náš v církvi svaté kato
lické ustanovil, ale i všelijaké pozůstatky svatých. Starý Český
kronikář Pulkava praví k. př. ve své kronice takto: „Téhož léta,
toho měsíce října svátost sv. Stanislava jest přinešena, a s pro
cessi v Pražském kostele slavně přijata.“ Mimo to nazývali před—
kové naši slovem „svátost“ zvláště výroční slavnost, založenou ku
poctě všech ostatků svatých, které se v Praze a v Čechách vůbec
nacházely. Slavnost ta bývala každoročně v pátek po neděli
provodní.
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Úcta, kterouž my katolíci svatým ostatkům vzdáváme, pano
vala vždy, ve všech stoletích křesťanských v církvi katolické, a má
také pevného základu v samém Písmě sv. Svatý Matouš vypravuje
v evangelium tuto událost 1): „A aj žena, kteráž krvotok trpěla
dvanácte let, přistoupila pozadu (k Pánu Ježíši), a dotkla se odolku
(t. j. nejdolejšího dílu) roucha jeho; nebot řekla sama v sobě:
Dotknu-li se jen roucha jeho, uzdravena budu. Ježíš pak, obrátiv
se a uzřev ji, řekl: Doufej dcero, víra tvá tě uzdravila. I zdráva
učiněna jest žena v tu hodinu.“ Tato krvotoká žena měla tedy
pevnou víru, že uzdravena bude, jakmile se jen nejdolejšího dílu
roucha Spasitelova dotkne. Spasitel sám víru tuto nejen schválil,
ale ženu trpící skutečně uzdravil, a uzdravení to jakožto odměnu
za víru takovou veřejně prohlásil, řka: „Doufej dcero, víra tvá tě
uzdravila“ Z toho všeho jest tedy na jevě, že úcta k svatým
ostatkům úplně se shoduje s učením Syna Božího, a že tedy my
katolíci dobře máme, když ostatky svatých zbožně ctíme. Mimo to
vypravuje sv. Lukáš v Skutcích Apoštolských o sv. Pavlu '):
„I nemalé divy činil Bůh skrze ruce Pavlovy, tak že i šátky
a pásky s jeho těla na nemocné nosívali, a odstupovaly od nich
nemoce, a zlí duchové vycházeli.“ Vykladatelé Písma sv. mají za
to, že šátků těch, skrze které Bůh všemohoucí k oslavení svého
apoštola zázraky činil, užíval sv. Pavel k stírání potu svého, a že
páska sv. Pavla, skrze kterou se též zázraky děly, nebyla nic
jiného než zástěra. kterouž se sv. Pavel při práci ruční, odloživ
roucha svého svrchního, opásával. Známo jest totiž, že si sv. Pavel
apoštol zhotovováním stanů výživu svou vydělával, a že při této
práci obyčejně se opásával zástěrou, jakož mnozí řemeslníci podobně
činívají. Tu tedy máme patrný důkaz na to ze samého Písma sv.,
že Bůh všemohoucí nejen skrze kosti a skrze tělo svatých vyvo
lenců svých, ale i skrze nepatrné věci, jichžto svatí užívali, zázraky
činí. V Skutcích Apoštolských vypravuje se ještě, že Bůh všemo—
houcí i pouhým stínem sv. Petra uzdravoval nemocné, kteří jím
byli osloněni. Praví se tam takto 3): „Na ulici vynášeli nemocné
a kladli je na ložích a na nosidlách, aby, když by šel Petr, aspoň
stín jeho zastínil někoho z nich, a aby byli vysvobození od nemocí
svých.“ Poněvadž tedy Bůh všemohoucí nejen na dotknutí se
některého roucha, jehož svatí užívali, ale i skrze pouhý stín těla
sv. Petra zázraky činiti ráčil, není zajisté divu, že tentýž Bůh
i skrze tělesné ostatky, kosti, krev atd. vyvolenců svých, zázraky

') 9, 20—22. — ") kap. 19, 11. 12—; ') kap. 5. 12.
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dělá, aby je před námi oslavil, důvěru v mocnou přímluvu jejich
u nás povzbudil, a nás v pravé víře upevnil.
Jakož pak vůbec všeliké učení církve katolické v úplně shodě
jest se zdravým rozumem, tak i žádný rozumný a předsudky
nepodjatý člověk nemůže nic podstatného namítati proti té úctě,
kterouž dle učení církve katolické k ostatkům svatým máme. Úcta
tato má svých pevných, nezvratných základů v samé naší rozumné
přirozenosti, a všecko to, co mimo rozumovou rozvahu o ní ještě
ze zjevení Božího věříme a víme, jest v nejkrásnější shodě s nej
hlavnějšími články víry Kristovy, která nám nových, velice důle
žitých příčin a podnětů na ruku dává, proč ostatky svatých ve
zvláštní uctivosti míti máme. Na snadě jest dokázati, kterak se
zdravý rozum lidský vždy ze své vlastní přirozenosti a bytnosti
k tomu nese, abychom ostatky vyvolenců Božích ve velké uctivosti
měli. Každý rozumný člověk má zajisté v uctivosti a váží si tako
vých mužů neb žen, jenž výtečnými vlohami a ctnostmi neobyčej—
nými nad jiné vynikli, a si všelijakých zásluh o dobro obecné neb
o blaho národu svou činností vydobyli. Že tomu skutečně tak jest,
dosvědčuje nám denní zkušenost. Kolik památních penízků, kolik
podobizen, kolik soch se k. př. za našich dob zhotovuje na útraty
soukromné aneb veřejné, aby se jimi úcta a vděčnost k těm mužům
zachovala a rozšířila, kteří se buď celému národu neb některému
městu něčím zavděčili! Kolik pomníků se za toutéž příčinou neu
stále po světě staví! Kolik věnců a jiných okras klade se neustále
na rakve a hrobky zasloužilých mužů a žen! A nejen mrtvoly
a hrobky mužův a žen takových mají lidé v uctivosti, ale i domy,
v kterých se narodili neb zemřeli, nábytek samý, jehož za živo
bytí svěho užívali, máme v jakési uctivosti, a pečujeme o ně, aby
se dlouho zachovaly. Ve veřejných museích a sbírkách ukazují se
začasté nejdrobnějšínástroje, k. př. péra, nožíky atd., kterých slo
vůtní mužové užívali, a drobnosti takové se mnohdy za veliké
peníze prodávají a zakupují, a to jedině proto, poněvadž památku
takových mužů i v těchto maličkostech, které samy o sobě žádné
neb jen malé ceny mívají, z vděčnosti ctíti a zachovati chceme.
Dálo se po všechny časy, a děje se zejmena za našich dnů v této
příčině lecjakých přechvatů a výstředností, které nikdo rozumný
nebude schvalovati: avšak z obyčejův a mravův těchto. u všech
vzdělaných a i méně vzdělaných národů po všechny věky panují—
cích patrně vysvítá, kterak se zdravý rozum a úsudek jeho sám
sebou, dle přirozenosti své k tomu nese, abychom pozůstatky mužů
a žen zasloužilých v poctivosti měli. Tomuto směru a této snaze
zdravého rozumu lidského může se jen pouhá nevzdělanost a suro
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vost mravů neb zakořeněné předsudky a stranická náruživost na
odpor stavěti. Nuže tedy, shoduje-li se vůbec se zdravým roz
umem, když všelikým výtečníkům pokolení lidského poctu a chválu
zasloužilou z vděčnosti vzdáváme, když i uejdrobnější pozůstatky
jejich v uctivosti máme: kterak může kdo, jenž zdravý rozum,
dostatečné vzdělanosti a ušlechtilosti mravů má, a žádnými před
sudky aneb stranickou náruživostí předpojat není, na to odvážiti
se, aby to za nerozum neb nějaké tmářství pokládal &prohlašoval,
když my katolíci dle návodu našeho sv. náboženství výtečným
katolíkům a jejich pozůstatkům patřičnou poctu a chválu vzdá
váme a památku jejich oslavujeme? Kdybychom si ostatkův svatých
nikterak nevšímali, kdybychom je zneuctívali, tut by ovšem každý
rozumný člověk právo měl nám katolíkům vytýkati, že se naše
náboženství a naše jednání zdravému rozumu a obyčejům všech
národů příčí a protiví.
Avšak mimo tyto, 2 pouhého přirozeného rozumu vzaté důvody,
naskytuje se nám katolíkům ještě mnoho jiných a spolu závažněj
ších důvodů, když úctu sv. ostatků v nadpřirozeném světle víry,
která rozum zdokonaluje, bedlivěji uvážíme. Naznačíme tuto jen
některé z těchto důvodů. Těla svatých vyvolenců jsou dle Písma
sv. oudy těla Kristova, jsou chrámy, v nichžto Duch sv. jednou
přebýval. Vážíme-li si tedy skutečně a v pravdě nejsvětějšího
těla Kristova, máme-li Ducha sv. skutečně a v pravdě v uctivosti,
kterak bychom pak neměli ctíti a oslavovati pozůstatky oněch těl
lidských, která sám Kristus Pán a Duch sv. měli v uctivosti, a je
svou přítomností posvětili? Zanedbání této povinné úcty příčí se
zjevně zdravému, světlem víry osvícenému rozumu. My věříme
mimo to a vyznáváme, že při posledním soudu všemohoucností
Boží těla všech lidí opět vzkřšena, & že těla svatých a vyvolenců
Božích zvláštními dary na věky věkův oslavena budou, aby nejen
duše ale i tělo, které též Bohu sloužilo, štědrou odměnu od Něho
vzalo. Dle Písma sv. ') udělí Bůh tělům svých vyvolenců dar nepo
rušitelnosti, který učiní, že nic bolestného trpěti, a do žádné tísně
neb-trápení upadnouti nemohou. Těla vyvolenCů Božích budou se
nadobyčejnou krásou stkvíti v království nebeském, jako se stkví
nyní slunce na obloze nebeské, těla ta budou prosta všeliké tíže,
která nyní ducha lidského obtěžuje a hbitost pohybování našeho
velice zadržuje; těla ta nabudou i takové zjemnělosti, že tou měrou
podobati se budou bytostem pouze duchovním, jakou se nyní podo
bají tělu pouze zvířecímu. Když tedy sám Bůh všemohoucí ve své
') l. k Korint. 15, 42 a sled.
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neskončené štědrosti a dobrotivosti na tom se ustanoviti ráčil, že
těla svých vyvolenců a miláčků jednou tak velice a pro celou
věčnost oslaví, kterak bychom mohli my při zdravém, a světlem
víry osvíceném rozumu na to se ještě odvážiti, abychom si snad
pozůstatkův těchto svatých těl nevšímali, a je v největší uctivosti
neměli? A Bůh sám nás takřka neustále důrazným způsobem
k tomu napomíná, bychom ostatky svatých ve veliké uctivosti měli.
Kolik zázraků učinil již Bůh skrze ostatky svatých těl neb skrze
všeliké jiné nepatrné věci, jichžto svatí a světice Boží za živobytí
svého pozemského užívali? Podstatnost zázraků těch zaručili nám
v dějepisu církevním mužové svatí, učení a nade všecku pochybnost
pravdomluvni, kteří očitými svědky při takových událostech byli.
Zázraky podobné činí Bůh až podnes skrze ostatky sv., jakož o tom
naše sv. církev katolická platného a nade vší pochybnost pravdi
vého svědectví vydává. Bůh všemohoucí může takové a jiné ještě
zázraky bez sv. ostatků činiti, o čemž zajisté pochybnosti není;
když je však skrze sv. ostatky činí, nedává-li nám tím patrně
a makavě na srozuměnou, že On sám již nyní, před slavným těl
vzkříšením, i všeliké ostatky svatých chce oslavovati, a že i my
je ve velké uctivosti míti a jich za prostředky k dosažení nových
milostí od Boha užívati máme?
Za těmito tedy příčinami byla vřelá a útlá úcta k ostatkům
svatým v církvi katolické vždy pokládána za jednu z výrazných
známek pravého, čistého a ryzého ducha katolického.
II. Nuže taková vřelá a útlá úcta k svatým ostatkům za
kořenila se hned při uvádění křestanské víry do národu našeho
přičiněním našich sv. prvních apoštolů Cyrilla & Methuda, a
jakož nás dějepis o tom poučuje, vynikali napotom také nejslav
nější a nejzasloužilejší mužové a ženy z národu našeho pochá
zející právě i touto vřelou úctou k ostatkům svatým, a země Česká
vynikala též velice za dob svého největšího blahobytu vždy nád
hernými chrámy, ku cti svatých a světic Božích zbudovanými.
Naplnila se tímto způsobem i na našich sv. apoštolech Cyrillu a
Methudu prorocká slova, jež vnuknutim Ducha sv. zaznamenal
Sirach omužích slavnýchasvatých, řka : „Oni mužové milosrdenství
jsou, jejichž milosrdní skutkové nepřestali. Se semenemjejich zůstávají
dobré věci, . . . símě jejich a sláva jejich nebude Opuštěna . . . a jméno
jejich jest od rodu krodu.“ Tato úcta k sv. ostatkům byla národu
našemu následujícím způsobem vštípena. Sv. Cyrilla Methud započali
práce své apoštolské u Kazarů, národu to polodivokého, sídla svá
tenkráte mezi mořem Černým a KaSpickým majícího. Opustivše
Cařihrad přeplavili se oba svatí bratří po Černém moři k městu
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Chersonu, při moři ležícímu. Cherson bylo tenkráte znamenité
obchodní město. Mimo Řeky bydleli v něm ve vůkolí Slované,
Židé a jiní ještě národové. Svatí bratří umínili sobě zůstati ně
jaký čas v tomto městě, aby se tu přiučili jazyku Kozarskému.
V krajině Chersonské byla již ku konci prvního století po Kristu
Pánu víra křesťanská zavedena, a za panování Římského císaře
Trojana byl právě do této krajiny vyhoštěn z Říma sv. Klement
papež, který byv učeníkem sv. Petra na třetím místě po něm
samém církev Boží řídil a spravoval, a pro svůj svatý život u
všech křestanů ve veliké vážnosti byl. V Chersonu, kde s mno
hými jinými mučeníky křesťanskými od vlády pohanské odsouzen
byl na dlabání a řezání mramoru, obrátil svým vyučováním, svatým
životem a rozličnými zázraky velké množství pohanů na víru kře—
stanskou, začež k smrti byl odsouzen. Uvázali mu kotvici na krk,
a do moře jej uvrhli. Tělo jeho svaté s dotčenou kotvicí bylo
však v krátkém čase na ostrůvku blíž města Chersonu ležícího ve
zvláštní hrobce, v chrámečku sličném nalezeno, o kterých sta
robylá podání vypravují, že zázračným způsobem vznikly. Po
zději za času obecného putování národův utrpělo město Cherson
veliké zkázy, chrám nad hrobkou sv. Klementa byl vyvrácen a
hrobka jeho rumem zasypána. Když sv. bratří Cyrill a Methud
do Chersonu přicestovali, nevěděli ani tamní obyvatelé více, kde,
na kterém místě hrobka sv. Klementa a chrám jeho stával; neboť.
bývalí pamětníci těchto svatých památek již dávno vymřeli, a no
vější obyvatelé Chersonští nebyli tuzemci nýbrž příchozí. Ale
sv. Cyrill a Methud věděli dobře dílem z písemního podání, dílem
z obecné pověsti, že se ostatky sv. papeže Klementa na blízkém
ostrůvku zajisté nacházejí. Hluboká úcta, oddanost a láska, kterou
oba dva k sv. stolici Římské měli, ponoukala je neustále, aby co
nejpilněji po jeho sv. ostatcích pátrali. Ve dvou starých legendách o
sv. Cyrillu & Methoději, z kterých jedna vůbec Vlašská a druhá
Moravská sluje, vypravuje se také zřejmě, že sv. Cyrill „vnuk
nutím Boha, který již již tak velký a tak drahý poklad, totiž tělo sv.
Klementa, svým věrným odhaliti uzavřel“, po těchto sv. ostatcích
bedlivě pátrati počal. Dle zprávy této byl tedy sv. Cyrill od Boha
zvláště k tomu vyvolen, aby svou prací a přičiněním sv. Klementa
papeže mezi národy rozličnými oslavil. A z toho také jde, že v
tom řízení Boží bylo, když později sv. Cyrill a Methud ostatky
sv. Klementa na Moravu a do Čech přinesli, ve vlasti naší úctu
téhož sv. papeže rozšiřovali a chrámy Páně k jeho cti zakládali.
Zpráva dotčená z Vlašské legendy vyňaté., že sv. Cyrill vnuknutím
Božím po ostatcích sv- Klementa bedlivě pátral, má tím větší
Psmůtky Euroboleelanké.
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váhy do sebe, poněvadž učenci legendu tuto připisují biskupu
Velletrijskému jmenem Gauderikovi čili Ganden'kovi, o němž se
s jistotou ví, že se v osmém všeobecném sboru církevním súčastnil,
a že tudyž'vrstevníkem byl sv. Cyrilla a Methuda. Má se také
za to, že tentýž Velletrijský biskup osobně přítomen byl při velké
slavnosti v Římě, když tam naši sv. apoštolové za času papeže
Adriana ostatky sv. Klementa přinesli. a že tudyž zprávu o vy
nalezení jich dle ústně zprávy našich sv. apoštolů popsal. Když
se tedy sv. Cyrill podstatných zpráv od lidí dopíditi nemohl, tut,
jakož dotčená Vlašská legenda vypravuje, oddal se modlitbě, aby
mu pro zásluhy sv. Klementa Bůh nějakým způsobem ukázati
ráčil, kde se ostatky svaté nacházejí. A nejen sám se modlil na
úmysl tento, ale vyzval i biskupa Chersonského, & spolu celé du
chovenstvo a veškerý lid, aby se na tentýž účel modlili. Vypra
voval také sv. Cyn'll častěji lidu tamnímu celé umučení & život
sv. Klementa, jakožizázraky, kterými jej Hospodin po smrti osla
viti ráčil, a tím způsobem lid a duchovenstvo k vytrvalé modlitbě
za vynalezení sv. ostatků podněcoval. „Jednoho pak dne, tak
vypravuje Vlašská legenda dále, jenž se píše 30. prosince (r. 861)
za tichého moře na koráb vstoupili, Kristovým vedením na cestu
se vydali, dotčený totiž filosof (t. j. sv. Cyrill, který pro svou
učenost vůbec filosofem byl nazýván), s biskupem a velebným du
chovenstvem, jakož i s některým lidem. Plujíce tedy s velikou
pobožností a důvěrou, Zpívajíce a modlíce se přišli k ostrovu, na
kterémž dle domnění tělo sv. mučeníka spočívalo. Obklíčivše ostrov
se všech stran a hojnou zaří světel jej prohlížejíce, modlili se
vždy horIiVěji, a při tom také velmi dychtivě a co nejúsilovněji
v té hromadě kepati počali, o které se domýšleli, že v ní takový
poklad spočívá. Když tu dlouho a mnoho se svatou touhou
meškali, a v naději Božího milosrdenství největší důvěru měli, ko
nečně nenadále, jako nejjasnější nějaká hvězda, z Božího nadě
lení, jedno žebro drahocenného mučeníka se zastkvělo. Uzřevše to,
naplnění jsou všickni nesmírnou radostí, akdyž více a hojněji beze vší
pobídky o závod zemi odhazovali, objevila se také i svatá hlava
jeho. Nedá se tu snadno uvážiti, a tím méně vyjádřiti, kterak se
hlasy všech k nebesům povznášely, jaké chvály a díkůčinění všickni,
slzy prolévajíce, Bohu vzdávali. Neboť dílem proto, že ostatky
svaté nalezli, dílem pak pro lahodnost přenesmírné vůně (ze svatých
ostatků pocházející) vznikla ve všech přítomných taková radost,
jako kdyby již v ráji byli, a s nevýslovným jásotem se radovali.
A hle za nedlouho Opět, znenáhla a po malých přestávkách na
]ezgnv
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svatých ostatkův. Konečně ona kotvice, s kterou do moře jest
vržen, se objevila. Když tedy všickni z takových dobrodiní
Božích nesmírnou radostí jsou naplnění, a když bylo se tutéž od
svatého biskupa slavilo nejsvětější tajemství (t. j. mše svatá), po
zdvihl sám svatý muž (t. j. sv. Cyrill) na vlastní hlavu skřínku
se svatými ostatky, a odnesl ji na koráb za nesmírného jásotu
všech, kteří jej následovali. Potom přenesl je do metropole Ge
orgie za největších chvalozpěvův.“ Z vypravování tohoto jest
tedy na jevě, jak velikou úctu naši sv. apoštolové k svatým ostat—
kům měli. Dotčená legenda Moravská praví ještě, že svatí bratří
ostatky sv. Klementa vždy s sebou nosili, kamkoli se ubírali ').
Přinesli je také s seboa, když jakožto věrozvěstcové r. 863 na Mo
ravu přišli, povoláni byvše od Rostislava, knížete Moravského,
Legenda Vlašská to též vypravuje. Slova legendy Moravské jsou
tato"): „Odtud (t. j. od Bulharův) odebrav se (t. j. sv. Cyrill)
přišel do země Moravské, s sebou nesa tělo blah. Klementa“
Legenda Vlašská dí3): „Když do oněch zemí (t. j. na M0ravu)
Božím řízením přišli, tuzemci dověděvše se o jejich příchodě ve
lice se zaradovali, uslyševše, že i ostatky sv. Klementa s sebou
nesou, i evangelium v jejich jazyk od dotčeného filosofa (t. j. sv.
Cyrilla) přeložené. Vyšedše tedy z města vstříc, přijali je uctivě
a s ohromnou radostí.“ Známo jest také, že kníže Český Boři
voj pokřestěn byl pak na posvátném Vele hradě s družinou svou.
a že po svém návratu do Čech založil hned chrám křesťanský ku
cti a chvále sv. Klementa papeže, a sice v Levém Hradci, na levém
břehu Vltavy, s půl druhé míle pod Prahou, oblíbeném to sídle
knížat Českých. z toho opět vysvítá, že knížeti Bořivoji, hned
jak se na sv. křest připravoval, hluboká úcta k sv. Klementu pa
peži, a tudyž i k sv. stolici Římské jakož i k svatým ostatkům
vůbec do srdce vštípena byla. Dle starobylých pověstí připisuje
se mimo to knížeti Bořivoji I., že na knížecím Vyšehradě chrám
sv. Klementa založil, o kterémž chrámu nejstarší listinná Zpráva
jest od r. 1215.') Zachovaly se až posud zprávy, ovšem jen kra
tičké o dvou starých kostelích sv. Klementa v Praze, o kterých
se však s jistotou neví, kdy vlastně byly zbudovány. Dalimil
totiž mluví o kostele sv. Klementa u mostu, a sice tak, jakoby '
již stával před vystavením kostela Dominikánského na témž místě
ve XIII. století. Roku 1225 činí se též zmínka o jiném kostele
sv. Klementa na Poříčí 11nynějšího Josefského plácku “). S osta
.) Prameny dějin českých, D. 1. str. 101;— =) Tamtéž., _ ') Tamtéž
stránka 97. ') V. V. Tomek Dějepis města. Prahy, D. 1. str. 7 a 28. —
5) Tamtéž str. 21, 22, 214.
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tek uvedli jsme již v knihách pátých spisu tohoto seznam četných
jiných starobylých chrámů a kaplí, nejen v Čechách ana Moravě.
ale i v jiných zemích na počest sv. Klementa, a sice přičiněním
sv. Cyrilla a Methuda založených'). Ze všech těchto zpráv a
pověsti vysvítá tedy dosti patrně, že naši první svatí věrozvěst
cové velice horlivými ctiteli svatých ostatků byli, a že úctu jejich
hned při uvádění víry křestanské na Moravě a v Čechách vše
možně v národu Českoslovanském rozsévali a pěstovali.
III. Takovouto hlubokou a vřelou úctu k svatým ostatkům
choval v srdci svém i náš milý sv. Václav, jakož ze zpráv v le
gendách zaznamenaných a také z ústného podání jasně vysvítá.
Vypravují totiž nejstarší legendy, že se mnoho kněží z cizích zemí
do Čech tenkráte hrnulo, když sv. Václav, odstraniv a potlačiv
nátlak a pikle pohanských velmožů Českých, zbořené a porouchané
chrámy křesťanské stavěti, a kněží z Čech vyhnaných nazpět povo
lávati počal. Kněží tedy z cizích zemí, zvláště pak z Bavor a ze
Švábska do Čech příchozí, přinášeli sv. Václavu dary, a sice svaté
ostatky a knihy, vědouce dobře, že se mu takovými dary velice
zavděčí. Sv. Václav uděloval jim za to štědře zlata, stříbra, a jiných
věcí. Legenda Hyzova vypravuje o tom doslovně takto “): „Toho
času mnoho kněží ze země Bavorské aze Švábské uslyševše pověst
o něm (t j o sv. Václavu) v zástupech valilo se k němu s ostatky
svatých a s knihami. Těmto všem uděloval štědře zlata a stříbra,
krzen a majetku ba i šatstva, jak kdo čeho potřeboval.“ Tatáž
zpráva nachází se téměř doslovně v jednom starém, z konce století
desátého pocházejícím opisu čili spracování legendy Gumpoldovy,
které J. J. Pertz v Mnichově nalezl 3). Legenda Křištanova opakuje
též celou zprávu Hyz0vu takřka doslovně 4). Sv. Václav měl ostatků
svatých i proto zapotřebí, aby v Čechách mnoho nových oltářů
zbudovati mohl, do kterých se vždy ostatky sv. mučeníků vkládají,
poněvadž kněz dle starobylých předpisů církevních mši svatou sloužiti
nesmí na oltáři, do něhož ostatky svaté vloženy nebyly. Avšak nejen za
touto příčinou shledával sv. Václav pilně svaté ostatky, ale i proto,
poněvadž vůbec velký ctitel svatých a světic Božích byl. Tomu
nasvědčuje legenda Vlašského mnicha Vavřince pravíc, že sv. Václav
se zalíbením slýchával v kostele čtení čili legendy o sv. mučenících,
které se za tehdejších časů i v Čechách při službách Božích lidu
předčítávaly. Mnich Vavřinec praví takto 3): „Vešed do chrámu,
=) Viz na. str. 44, 45. _- 2) Prameny dějin Česk. D. I. str. 185. _ =) Viz
zprávu tutamte'ž, 1). 1. str. l56v notě druhé. -— ') Tamtéž na str. 215.
5) Tamtéž str. 172.
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nedopřával (sv. Václav) nikterak sluchu malichernostem svěstským,
nýbrž poslouchaje rád skutky svatých mučeníků, jejich zvláště
šlépěje následovati dychtiv byl.“ Vřelá úcta k svatým ostatkům,
již sv. Václav v srdci svém choval, jeví se nám i v té události,
že tělo své svaté báby Ludmily na Tetíně z hrobu vykopati,
a v kostele svatého Jiří na hradě Pražském uložiti kázal. I máme
za to, že sv. Václava jakási zvláštní milost Boží k tomu ponou—
kala, aby horlivě ostatky svatých ctil, a úctu jejich mezi křesťany
v Čechách rozšiřoval. A tato naše domněnka má svých důvodů
v starobylých zprávách o přenešení těla sv. Ludmily z Tetína do
Prahy. Dle zpráv těchto byl totiž sv. Václav vnuknutím Božím
k tomu pobádán, aby ostatky své svaté báby na hrad Pražský
přenésti dal. I předpovídal také zároveň, že se při vyzdvižení
těla svaté Ludmily zázraky stanou, které se pak skutečně sběhly,
jakož o tom legendy svědčí. Poněvadž tedy sám Bůh všemohoucí
úctu sv. Václava k svatým ostatkům zázračným způsobem podpo
rovati ráčil, zdá se nám býti i to pravdivé, že Hospodin zvláštních
milostí sv. Václavu k tomu cíli a konci uděloval, aby úctu svatých
ostatků s úspěchem v Čechách mezi křesťany rozšiřovati mohl.
I máme ještě jiný příklad po ruce, z něhož vřelá úcta SV. Václava
k svatým ostatkům vysvítá, a který zároveň též za nový doklad
slouží, že Hospodin Bůh sv. Václava podobným způsobem jako
sv. Cyrilla a Methuda za svůj nástroj k tomu cíli používal, aby
se úcta svatých ostatků v lidu Českoslovanském hluboce zakoře
nila. Vypravovali jsme již svrchu při jiné příležitosti, že sv. Václav
od krále Německého ramenem sv. Víta mučeníka byl obdařen,
a že pak na hradě Pražském na počest téhož svatého mučeníka
zcela nový chrám Páně dal zbudovati, který dle udání Gumpoldova ')
byl „uvnitř podivným leskem kovů okrášlen a ozdoben“ Z toho
tedy Opět vysvítá, jak velice si sv. Václav ostatků svatých vážil.
O této události zachovaly se nám ještě jiné zprávy a také rozličné
pověsti. Legenda Hyzova vypravuje, že sv. Václav k tehdejšímu
biskupu Řezenskému, pod jehož duchovní správu Čechy tenkráte
náležely, zvláštní posly za tou příčinou vypravil, aby mu svolení
biskupova k této stavbě vyžádali. Biskup slyše žádost tu, „roijal
ruce, díky vzdávaje Pánu a jásaje řekl: Již chrám tvůj před Pánem
Bohem nejozdobněji jest vystavený '). Jakého smyslu slova tato
dle rozličných pověstí do sebe mají, záhy povíme. Tutéž Zprávu
opakuje legenda Křištanova 3). Mimoto vypravuje pak ještě legenda
') prameny dějin Česk. D. 1. str. 157; _ =)Tamtéž str. 186. _ 8) Tamtéž
str. 215.
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Gumpoldova, že sv. Václav dotčeného biskupa p ozval, aby kostel
již zbudovaný na počest sv. Víta sám posvětil 1), a také císař
Karel IV. podává ve své legendě o tom zprávu, že sv. Václav bi
skupa Řezenského skrze posly o to žádal, aby do Prahy přijel
a nový, již zbudovaný kostel posvětil. Dle císaře Karla IV. zaslal
biskup sv. Václavu tuto odpověď: „A zda mne. synu milý, potře
buješ? Věz to, ež (že) ten kostel, jehožto posvěcenie žádáš, tent
kostel, jakž jsem Božím zjevením viděl, povýšen bude v dósto
jenství arcibiskupstvie, stolec i hlava duchovnie tvé země. Avšak
aby sě tvá prosba i vóle vyplnila a tvuoj kostel byl posvěcen,
rádt to chci zpósobiti.“ "). Dle rozličných těchto udání zdá se pravdě
podobne, že sv. Václav nejprvé zvláštního svolení biskupova dle
předpisů církevních ku stavění kostela Svatovítského žádal, a že
pak, když se stavba ku konci blížila aneb již dovršena byla, téhož
biskupa opět za to žádal, aby _novýkostel sám posvětil. Letopisec
Kosma praví sice, že kostel Svatovítský teprv za panování Bole
slava I. od biskupa Michala byl posvěcen 3), ale zprávě té na odpor
jest starší udání legendy Gumpoldovy, která výslovně praví, že
kostel ten ještě za živobytí sv. Václava byl posvěcen. Mimo tyto
v legendách zaznamenané zprávy udržely se však ještě ústným
podáním rozličné pověsti mezi lidem o prvotní stavbě kostela
Svatovítského, kteréž pozdější spisovatelé zaznamenali. . Tomáš
Pešina z Čechorodu, bývalý děkan kapituly Svatovítské, odvolávaje
se na jakýsi starý rukopis, jenž v kolleji Klementinské Tovaryš
stva Ježíšova v Praze býval, vypravuje nejprvé, že sám sv. mu
čeník Vít svatého Václava na modlitbách bdějícího ve vidění k tomu
vyzval, aby si jeho ramena vyžádal a je s sebou do Čech zavezl,
když mu král Jindřich ze své pokladnice nějakého daru nabízeti
bude 4). Dále praví tentýž spisovatel, že sv. Václav přišed do Prahy
a na mysli své přemítaje, na kterém místě by nový chrám na
počest sv. Víta měl zbudovati, opět v jakémsi vidění poučen byl
od samého sv. Víta, aby tento nový chrám na hradě Pražském
nedaleko kostela sv. Jiří a sice ku straně západní od téhož
kostela dal vyzdvihnouti 5). Tentýž spisovatel popisuje napotom
některé výtečné stránky a vlastnosti chrámu Páně Svatovítského,
a hned na prvním místě vypravuje, že sám Pán Ježíš s slávy
své nebeské vlastníma rukama tento chrám ráčil požehnati a po
světiti, a sice dříve ještě, než od biskupa byl posvěcen. I dokládá,
že dle starobylých pověstí právě tohoto smyslu mají svrchu uve
') Tamtéž str. 157; —- ') Jos. Emler, Spisové císaře Karla IV., str. 115_
3) Prameny d. Česk. D. H. str. 30 aV. V. Tomek, Dějepis města Prahy,
D. 1. str. 8. -— ') Phosphorus septicornis, pag. ll; — 5) Tamtéž, str. 13
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dená slova biskupa Řezenského Tutona, jenž pravil: „Již chrám
tvuj před Pánem Bohem nejozdobněji jest vystavený“, a že dle
těchže pověstí biskup Řezenský i budoucí povýšení kostela Svato
vítského na chrám biskupský a arcibiskupský prorockým vnuknutím
předpověděl, jakož o tom legenda císaře Karla IV. zmínku činí ')_
Boh. Balbín vypravuje totéž, odvolávaje se na stálé. živé, ústně
podání v Čechách známé. Mezi jiným praví Balbín takto ,):„Viděl
jsem sám starý obraz chrám Páně Svatovítský představující.
Vedlé chrámu toho byl sv. Václav v postavě modlícího vyobrazen,
a svrchu nad kostelem a nad sv Václavem byl i Kristus Pán
představen, kterak s nebe chrám Svatovítský žehná a světí“ Balbín
odvolává se při této příležitosti na jiné podobné případy z děje
pisu církevního. Dle výslovného svědectví bull papežských byl
k. př. chrám Páně na počest Matky Boží v městě Avignoně
ve Francii od samého Krista Pána s nebe posvěcen. Dějepiscové
církevní vypravují totéž o kostele sv. Diviše (Dionysia) ve Francii
nedaleko Paříže zbudovaném, o chrámu Matky Boží v Einsiedlu ve
Švýcarsku atd. Uvádějí též jednotlivě příklady, že i andělé Boží
některé novězbudované chrámy posvětili, a proslulí učitelové cír—
kevní též dokládají, že příklad takový ničeho v sobě nezahrnuje,
co by se víře katolické protivilo 3). Rozumí se samo sebou, že takové
chrámy i když je Kristus Pán sám neb kterýkoli svatý aneb anděl
s nebe požehnal a posvětil, napotom předce vždy od biskupa byly
posvěceny, jakož se to i s kostelem Svatovítským skutečně stalo;
nebot biskup Řezenský, aě sám dotčené vidění měl, poslal napotom
zástupce svého do Prahy, aby tentýž kostel posvětil. Takové před
běžné posvěcení některého kostela má obyčejně toho významu, že
Bůh všemohoucí v tomto kostele zvláštních, neobyčejných milostí
udělovati obmýšlí, když se v něm lidé důvěrně Bohu modliti, aneb
svaté a světice Boží za přímluvu jejich důvěrně vzývati budou.
Nepoštěstí-li se vypátrati nových, posud neznámých pramenů
dějepisných, nedovede toho zajisté i sebe bystřejší kritika histo
') Tamtéž str. 613. — 2) Epitone rer. Bohem. lib. I. cap. X. pag. 89.
8) Sv. Tomáš Akvinský praví (Summa theolog. 3. p. q. 64. art. 7. in corp.)
takto: „Sciendum tamen, quod sicut Deus virtutem suam non alligavit
sacramentis,quin pcssit sine sacramentis effectum sacramentorum conferre,
ita etiam virtutem suam non alligavit Ecclesiae ministris, quin etiam
angelís possit virtutem tribuere ministr-andi sacramenta. Et quia boni
angeli sunt nuntii veritatis, si aliquodjsacramentale ministerium & bonis

angelis períiceretur, esset ratum habendum: quia deberct constare hoc
ňeri voluntate divina: sicut quaedam templa dicuntur angelico ministerio
consecratafl
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rická, aby z těchto jednotlivých pověstí a zpráv o stavbě a posvě
cení kostela Svatovítského s jistotou vybrala to, co v nich jest
podstatného. Ale tatáž kritika historická, není-li stranickými a nábo
ženskými předsudky předpojata, nebude též moci všechny dotčené
pověsti a zprávy jedním šmahem zavrhnouti a je za pouhé poví
dačky vydávati; nebot pověsti a zprávy dotčené jsou mezi lidem
hluboko zaryté, kolují mezi lidem českým neustále z úst do úst
stálým a živým podáním.
Avšak o této horlivé úctě, již sv. Václav svatému mučeníku
Vítu vzdával, roztrušovaly se u nás v Čechách za novějších dob
také rozličné falešné zprávy. Tvrdilo se totiž, že prý sv. Václav
založiv chrám Páně na počest sv. Víta v úmyslu měl, modloslužbu
pohanskému bohu Svatovítovi čili Svantovitovi prokazovanou zame
ziti, a úctu této modly na sv. Víta mučeníka přenésti. Tvrdilo se
dále, že prý tenkráte modloslužba Svatovitova v Čechách velice
mezi lidem byla rozšířena. Tyto falešné zprávy byly novověkým
nevěrcům velice vítány. I použili jich bez rozpaků k tomu, aby
úctu k sv. Víta mučeníku u nás v Čechách nejen v lehkovážnost
uvedli, ale ji také, kdyby možná bylo, ze srdce lidu Českého vyhla
dili. Vymyslili si totiž na základě dotčené falešné zprávy o modlo
službě Svatovitově novou lež, a tu pak mezi lidem roztrušovali.
Pravili, že prý sv. Vít mučeník není nikdo jiný, než starodávná
pohanská modla jmenem Svatovit, kteréž prý se v Čechách po více
věků veliká úcta konala. A poněvadž po ruce neměli žádných
důkazů, jimiž by tuto smyšleninu svou mohli odůvodniti, odvolá
vali se neustále k tomu, že prý to již ze samých jmen „Svatovit“
a „Svatý Vít“ jest zcela na jisto postaveno. Avšak jeden z nej
přednějších znalců písemnictví Slovanského, Jos. Jireček, dokázal
to již před několika léty 1), že je to holá nevědomost, tvrdí-li se,
že by sv. Václav věnováním chrámu Páně Pražského na počest
sv. mučeníka Víta byl chtěl modloslužbu pohanského boha Svato
víta z Čech vyhladiti. Domněnka tato nemá žádného jiného nežli
toho zdánlivého důvodu pro sebe, že jméno „Svatý Vít“ a jméno
„Svatovit“ jsou sobě dle zvuku podobná. Pravíme, že jména ta
jsou jedině dle zvuku sobě podobná; nebot jméno „Vít“ pochází
z latinského slova „Vitus“, kteréž v pozdější latině znamená tolik,
co ráf. Jméno však pohanského boha „Svatovit“ pochází z vyhy—
nulé již řeči bývalých Slovanů Polabských, a v řeči té slulo vlastně
„Svetovit“ t. j. Sventovit neboli Svantovit. Slovo „svet“ znamenalo
u Polabských Slovanů tolik, co „svatý“; a slovo „vit“ znamenalo
') Časopis Česk. Mus. 1863 str. 148 sl.
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u nich to, co v naší řeči „světlo“ sluje. Od slova „vit“ pochází
také Staroslovanské jméno „vitice“ t. j. svíčka, kteréhož slova
v nejstarším překladu Českém Písma sv. ještě nalezáme. Jméno
„Svatovit“ znamená tedy doslovně tolik, co „svaté světlo.“ Dále
známo jest, že bývalí Slované Polabští slunci říkávali „svetovit“,
a že ve dvanáctém století po Kristu svetovita za prvního mezi
svými ostatními bohy měli, jemuž se modloslužebně klaněli. Nuže
tedy, jméno „Svetovit“ čili „Svatovit“ znamená původně tolik co
slunce, a jest jméno boha pohanského; jméno pak „Svatý Vít“I
znamená původně v řeči latinské tolik, co „Svatý ráf“ a jest
jméno mučeníka Kristova. Jest tedy na jevě, že obě dvě tato
jména jedině dle zvuku jsou sobě podobná, a že jejich význam od
sebe velice se liší. Klademe tuto ještě doslovně úvahu Jos. Jirečka:
„Nejznámější název slunečného boha u Polabanů jest Svatovit čili
po polabsku Svetovit. Slovo to složeno jest z adjektiva svet a ze
substantiva vit, co znamená světlo. „Witz lumen interpretatur“,
dí Emser, jenž žil na přechodu XV.—XVI. věku, v životopise sv.
Benona. I čeština zachovala kmen tento ve slově vitice (svíčka),
ježto se u Rozkochaného a jinde, jmenovitě pak v nejstarším pře
kladu Písma svatého vyskytá. Svatovit jest tedy doslovně svaté
světlo, čili jiným slovem slunce.“ A dále praví ještě tentýž spiso
vatel: „Co se říkává, že prý sv. Václav, zakládaje chrám sv. Víta
na hradě Pražském, chtěl tím jaksi poctu Svatovitu vzdávanou
přenésti na toho svatého, je pozdější domněnka, pošlá jedině z po—
dobnosti jmen.“ A že to pouhá smyšlenina jest, když se praví, že
prý sv. Václav zavedením úcty sv. mučeníka Víta v Čechách
zameziti a vyhladiti chtěl modloslužbu pohanského boha Svatovita.
to vysvítá jasně z následujících slov dotčeného spisovatele: „Čechové
stali se křesťany v devátém století: kultus Svatovítův pak rozmohl
se mezi samými Polabskými Slovany teprv ve dvanáctém století,
kde křestanstvo v Čechách již obecně květlo, hluboké kořeny
zapustivši. I jest tedy hrubý anachronismus (chyba v letopočtu)
připisovati kultus ten předkům našim.“ Sv. Václav přinesl rameno
sv. Víta mučeníka v první polovici věku desátého do Prahy,
& počal hned chrám Pražský na jeho počest stavěti. Tenkráte,
v desátém totiž století, nebylo však v celých Čechách, a také
v okolních zemích, ani sluchu o pohanském bohu Svatovítu. I samí
Polabští Slované počali teprv během dvanáctého století Svatovita
za prvního boha ctíti; u jiných pak kmenů Slovanských, u Rusů
totiž a u Čechů atd , nebyl Svatovit nikdy za prvního boha pokládán_
Před dvanáctým stoletím byla modloslužbu Svatovítova obmezena
jedině na ostrov Ranský (Růgen), kde Svatovit svou modlárnu
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v Arkoně míval. Teprv když kníže Ranský Kruk moc svou po
největší části Polabských Slovanů byl rozšířil, od roku totiž
1070—1105, napotom teprv, t. j. v dvanáctém století, když v Raně
vrchní moc do rukou modloslužebných kněží přišla, dosáhla úcta
Svatovita v Arkoně jakési přednosti, ale vždy jen u Slovanů
Polabských. U nás v Čechách této modloslužby nebylo, a jméno
samo Svatovit přišlo v Čechách z Polabí ve známost teprv ten—
kráte, když předkové naši sv. Víta mučeníka již po tři sta let,
jakožto svého patrona byli ctili a vzývali. Všecko toto dokázal
dotčený spisovatel závažnými doklady ve zmíněné rozpravě své 1).
Sv. Václav nemohl tedy za svého živobytí v první polovici století
desátého na to ani pomysliti, aby modloslužbu Svatovítovu z Čech
vyhladil, poněvadž v Čechách a i v okolních zemích ani jméno
Polabského boha Svatovíta známo nebylo.
Ze všech svrchu uvedených zpráv a pověsti o uvedení úcty
sv. mučeníka Víta v Čechách a o založení chrámu jeho na hradě
Pražském vysvítá však patrně, že lid Český na tentýž chrám Páně
s velikou úctou vždy pohlížel, poněvadž jej náš milý sv. Václav
původně založil. a poněvadž se již v založení téhož kostela jakési
zvláštní řízení Boží objevuje, aby se z něho během časů taková
“svatyně stala, v níž by se ostatkům svatých patřičná úcta'horlivě
prokazovala, jak ji sv. Václav ostatkům svatým vůbec a zejmena
sv. Vítu mučeníka za živobytí svého prokazoval. Na to tuším
poukazuje hlavně ta pověst, že sv. Vít svatého Václava sám vyzval,
aby rameno jeho do Čech zanesl, a že mu pak ještě i místo sám
udal, kde chrám ten vyzdvižen býti má. K tomu směřuje tuším
i druhá pověst o prorockém vidění biskupa Řezenského, že se
dotčený kostel jednou chrámem arcibiskupským a hlavním chrámem
celé země České stane. Na to zdá se i prorocký výrok sv. Václava
poukazovati, že v témž chrámu Páně jednou jeho věčný odpočinek
bude. 1 stalo se také, že během času tentýž chrám Páně řízením
Božím vždy větší a větší důležitosti pro celou zemi Českou nabýval,
hlavně za tou příčinou, poněvadž se v něm především těla a jiné
ostatky našich sv. dědiců a ochránců Českých, a pak také velké
nmožství jiných svatých těl & ostatků tou měrou nashromáždilo,
že mimo Řím nebylo snadno nalézti takového chrámu Páně v Evropě,
který by nad chrám Páně Svatovítský bohatší byl býval na ostat—
cích svatých. Již v třetím asi roce po mučenictví sv. Václava bylo
tělo jeho svaté ze Staré Boleslavi do téhož chrámu přenešeno, od
kteréž doby se pak čet-né zázraky u hrobu sv. Václava sbíhaly,
.) Časoliis Česk. Musea 1863, str. 141 a sl.
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které nejen z Čech a z okolních zemí, ale i z dalekých krajin
poutníky do Prahy vábily. Na to stal se r. 973 tentýž chrám při
založení biskupství v Čechách stoličným chrámem biskupským
celých Čech, a nedlouho na to bylo tělo bl. Podivína ze Staré
Boleslavi na hrad Pražský přenešeno, nejprvé na hřbitově kolem
chrámu Svatovítského ležícím, později pak v samém kostele Svato
vítském pochováno, jakož jsme o tom v knihách osmých (str.
124—126) zevrubněji již vypravovali. Bl. Milada- přinesla též
rozličné sv. ostatky z Říma do Prahy pro chrám Páně Svatovítskýu
Druhý biskup, jenž na témž stolci zasedával, byl náš sv. Vojtěch..
Když pak týž sv. Vojtěch z lítosti nad rozličnými zlořády, kterých
se jedna část obyvatelů země České vzdáti nechtěla, biskupský
stolec Český s přivolením papeže opustil, a pohanům v Prusku
svatou víru hlásaje mučenickou smrtí zemřel, bylo tělo jeho svaté
r. 1039 vítězným knížetem Bracislavem I. a Šebířem biskupem
Pražským z Polského Hnězdna do Prahy přivezeno, a v slavném
průvodu do téhož chrámu Páně Svatovítského donešeno, kdež až
podnes Spočívá. Letopisec Kosma podávaje zprávu o tomto pře
nešení těla sv. Vojtěcha do Čech a do chrámu Páně Svatovítského
obdivuje nevýslovné milosrdenství Boží a nezpytatelné cesty jeho
těmito slovy 1): „O Bože všemohoucí, praví, jenž svět ve běhu
věčně držíš, jenž věčně kraluješ, jenž sám všecko řídíš a Spra
vuješl Kriste milý! co na světě jest, bylo neb bude, neděje se nic
bez tvého řízení. Který člověk smrtelný by tomu kdy uvěřil, že
by ověnčený již v království nebeském sv. Vojtěch dopustil tělo
své přenésti zpět k plemenům odpadlým, jejichž společnosti utíkal,
maje v ošklivosti skutky jejich, když ještě živ byl. Ale když pová
žíme větší a starodávné Boží zázraky, kterak lid Israelský suchýma
nohama přešel přes moře, kterak ze suché skály tekly prameny,
nebo kterak Stvořitel světa zjevil se ve světě, narodiv se 2 Marie
Panny; není se diviti, ale sluší se raději Bohu, jenž činí a činiti
může co chce, se kořiti, a jeho milosti všecko přičítati.“ A později
volá zbožný a šlechetný Kosma mluvě o přenešení těla sv. Voj—
těcha do Prahy, ještě takto “): „0 dne onoho, dne Čechům slavného
a na věky památného, který má býti svatými obřady slaven,
důstojnými oslavami svěcen, chvalozpěvy pobožně ctěn, bohatým
radosten, chorobným žádosten, chudým milosten, vyznačován dává—
ním almužen a všelikými dobrými skutky blažen, a v kterémžto

dnu se slavnosti nad slavnosti nahromaděné stkvíti mají! 0 mateř
ské sídlo, Prabo velice štastná, někdy svatým vojvodou povzne
') Prameny dějin Českých, Díl n. str. 76; _ =) Tamtéž str. 77.
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šená, nyní blahoslaveným biskupem ozdobená! Od Boha Hospodina
přijímáš dvojnásob né tobě propůjčené veselí, a pro tyto dvě olivy
milosrdenství vzlétáš ve slávě své až za Sarmaty a Jacigyl“
Z těchto vzletných a zbožných slov Kosmových vysvítá patrně, jak
velikého významu tomu starý letopisec náš připisoval, a jak veli
kého potěšení z toho měl, že ostatky našich svatých dědiců Českých
v hlavním chrámu Páně země České byly uloženy. S tělem sv.
Vojtěcha byla zároveň do téhož chrámu Páně přenešeno i tělo
jeho rodného bratra sv. Gaudencia čili Radima, jenž svědkem jeho
mučenické smrti byl, a se napotom prvním arcibiskupem Hněz
dněnským stal. Mimo to přivezl tenkráte kníže Bracislav i těla
svatých mučeníků Benedikta, Matouše, Izáka, Jana i Kristina do
Čech, kteří dle staré pověsti s mnichem Barnabášem z kláštera
Břevnovského za sv. Vojtěchem do Polska se odebrali a blíž Kazi
míře na poušti Bohu sloužíce r. 1004 od loupežníků za příčinou
dobrovolné chudoby krutě byli umučení. Větší část ostatků těchto
svatých mučeníků uložil pak biskup Šebíř r. 1046 v nově zbudo
vaném kollegiátním kostele v Staré Boleslavi, odkud také pochází,
že poboční loď téhož chrámu Staroboleslavského na jižní straně
ležící, až podnes jmenuje se lodí svatých pěti mučeníků, Benedikta
totiž s bratřími, které také vždy za naše svaté patrony České
pokládáme a ctíme. Během století jedenáctého obohatil Pražský
biskup Jaromír (1068—1089) Opět jinými ostatky svatými hlavní
kostel země České, a za panování knížete Vladislava I. (1110— 1125)
daroval papež Paškal II. zase četné ostatky svaté témuž kostelu.
Během století dvanáctého nashromáždil pak ještě Pražský biskup
Menhart (1122—1134) a také biskup Daniel I. (1148—1167) roz
ličných sv. ostatků pro dotčenou svatyni. O biskupu Menhartovi,
jenž před svým nastolením byl proboštem Staroboleslavským,
vypravovali jsme již dříve (v knihách osmých), že horlivě ctil sv.
ostatky. R. 1130 vydal se týž biskup na pout do Jerusalema,
odkud se r. 1131 do Čech navrátil. Na této své pouti obdržel
hlavně v Cařihradě od Řeckého císaře rozličné vzácné dary, a mezi
nimi také svaté ostatky, jež napotom chrámu Páně Svatovítskému
daroval. Biskup Daniel zdržoval se po delší čas v Italii za pří
činou válek, kdež mnohé sv. ostatky nasbíral, & je též svému sto
ličnému kostelu v Praze daroval. Mezi četnými ostatky svatými.
těmito dvěma biskupy kostelu Svatovítskému darovanými, připomí
nají se v starých knihách zejmena tyto: Částka sv. kříže, na němž
Spasitel náš umříti ráčil, hlava sv. mučeníka Chrysogona, částka
lebky sv. Kateřiny mučenice, částky kostí svatých mučeníků
a rodných bratří Jana a Pavla, jenž v Římě mučeni byli, jednotlivé
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částky z kostí svatých nemluvňátek, jež Herodes dal zavražditi,
částka stolu, u kterého Kristus Pán při poslední večeři se svými
apoštoly spočíval, částka kopí, kterým bok Krista Pána na kříži
byl otevřen, kus kamene z hrobu Krista Pána Jerusalemského,
částky z šatů, jež Matička Boží nosívala, svazeček vlasů sv. Máří
Majdaleny atd. Z těchto sv. ostatků shořely však některé při
velikém požáru, jímž r. 1142, když Konrád Znojmský hrad Pražský
oblehal, kostel Svatovítský byl zachvácen. Nedlouho po tom obdržel
však tentýž chrám darem od biskupa Olomouckého Zdíka několik
kousků z hlavy sv. Jana Křtitele, a v témž století dvanáctém ještě
od krále Vladislava II. (1140 —1173) rameno a meč sv. mučeníka
Morice, jakož i některé kosti sv. mučeníků Nazaria, Celsa, Felixe
a Nabora, jež dotčený král z Milána do Čech přivezl. V století
třináctém obdržel kostel Svatovítský rameno našeho sv. dědice
Prokopa, jenž dne 4. července 1205 od papeže Innocencia III. za
svatého byl vyhlášen, ostatní částky těla téhož světce zůstaly
v klášteře Sázavském, odkud teprv po zboření kláštera a kostela
ve válkách husitských dne 28. května 1588 v slavném průvodu na
hrad Pražský přivezeny a v královské kapli Všech Svatých uloženy
byly, kdež se až podnos nacházejí. R 1212 daroval markrabí
Moravský Vladislav před svou smrtí kostelu sv. Víta značné částky
z kostí sv. apoštolů Tomáše, Jakuba a Tadyáše, & také některé
částky kostí sv. Morice. Za biskupa Jana II. (1226—1236) obdržel
tentýž chrám částku z ostatků sv. Alžběty vdovy, a za biskupa
Mikuláše (1240—1258) některé částky z kostí sv. Stanislava biskupa
a mučeníka. Král Přemysl Otakar II. obdržel od papeže Ale
xandra IV. na památku svého slavného vítězství nad Uhry u Kressen—
brunnu, kteréž v předvečer svátku sv. Markéty, dne 12. července
bylo dobyto, rameno, zub a dvě částky z lebky téže světice Boží,
které kostelu Svatovítskému daroval. R. 1262 panovalo v Čechách
veliké sucho, a z té příčiny vznikla neúroda. K vyprošení pomoci
Božské v tomto navštívení konáno bylo processí z Prahy do kláštera
Břevnovského. V průvodu tom nesen jest jeden z dotčených
ostatků sv. Markéty, a sice rámě její. Jakmile prosebný průvod
do Břevnova přišel, ihned úrodný dešt zemi svlažil. Na památku
toho dobrodiní dáno rámě sv. Markéty klášteru Břevnovskému
a lid začal jmenovati klášter ten klášterem sv. Markéty. Kdykoli
později země Česká velkým suchem navštívena byla, nosívalo se
rámě sv. Markéty u slavném průvodu při modlitbách a zpěvích;
za časů Josefa II. však průvody tyto byly zakázány 1). Zbožný král
*) Dr. Klem. Borový, Dějiny diécese Pražské, str. 116 a 117.
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Václav II. (1283—1305) přivezl pak r. 1304 z Uher a daroval
kostelu Svatovítskému ostatky sv. Demetria mučeníka, sv. Anežky
Římské, sv. Doroty, sv. Juliány panen a mučenic, sv. Jiří muče
níka, sv. Gerarda, sv. Donata biskupů a mučeníků a též sv. Augu
stina, biskupa. Avšak značný počet všech svatých ostatků, které
až do počátku panování císaře Karla IV. v chrámu Svatovítském
byly nashromážděny, byl neunavnou horlivostí téhož Otce vlasti
tak rozmnožen, že se tentýž hlavní chrám země České pravou
svatyní ostatkovou stal. Císař Karel IV. měl také zvláštní úctu
a lásku ku kostelu Svatovítskému. Dříve ještě než na království
České byl korunován, staral se o to velice, aby Pražský stolec
biskupský na arcibiskupský byl povýšen; což když se mu bylo
poštěstilo, přiměl otce svého krále Jana Lucemburského k tomu,
že dne 21. listOpadu 1344 základ k nynější nádherné budově
kostela Svatovítského byl položen, na níž se pak po celý čas
panování Karla IV. pilně pracovalo. Velikou a vzornou úctu a lásku
svou k témuž chrámu Svatovítskému dal císař Karel IV. nejednou
i ve svých královských listinách na jevo. V majestátu svém ode
dne 2. ledna 1354 v Mohuči vydaném nazývá Karel IV. kostel
Svatovítský „ušlechtilým sadištěm, matkou svou Boha hodnou,
svatou církví čili svatým kostelem Pražským“ 1). V jiném maje
státu svém, daném v Metech dne 23. března 1354 mluví císař
Karel IV. s vroucností a láskou obdivuhodnou takto 0 chrámu
Páně Svatovítském 2): „Bůh sám, jemuž žádná věc tajná není,
dobře ví, jak velice nám záleží na cti a oslavě svatého kostela
Pražského; horlivost pro něj sžírá útroby mysli naše, neboť v něm
jsme byli na křtu svatém očistěni, v něm jsme byli znovuzrození,
v něm jsme byli pěstováni; v témž kostele jsme byli, jako od
matky v pravé víře, již svatá, apoštolská a katolická církev
vyznává, vychováni a vycvičeni.“ A tuto obdivuhodnou úctu a lásku
svou osvědčoval císař Karel IV. zejména tím skutkem, že kostelu
Svatovítskému neustále jiné a jiné svaté ostatky zasýlal, které na
svých dalekých cestách nashromáždil. Proto praví po svrchu uve
dených slovech ve svém majestátu hned takto dále: „Pročež tedy
na počest a oslavu téhož kostela, a ve jmenu Krista Pána, jakož
1 z uctivosti k přeblahoslavené Panně Marii Matce Boží, a z ucti
vosti k našim blahoslaveným mučeníkům a patronům, Vítu, Václavu,
Vojtěchu a Prokopu, a z uctivosti k jiným svatým, jejichž ostatky
a těla v dotčeném koscele, a v celém našem království Českém
se
_. nacházejí, udělujeme a darujeme témuž kostelu Pražskému
Í)

Phošphorus septicornis pag. 433.
') Tamtéž str. 445. a Bob. Balbín, Miscell. Dec. 1. lib. VI. pag 57.
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následující svaté ostatky.“ A tu pak uvádí císař Karel celou řadu
nejvzácnějších ostatků, jež s tímto svým majestátem arcibiskupu
Pražskému, bl. Arnoštu z Pardubic, pro hlavní chrám Svatovítsky'
zaslal, mezi nimiž se veliký kus dřeva sv. kříže, a také třetí část
závoje, který Panna Maria nosívala, nacházel. V jiném majestátu
svém, daném v Normberku dne 23. září 1354 praví císař Karel IV.
Opět takto 1): „Nábožné horlivost a láska, již k svatému kostelu
Pražskému, jakožto k naší matce, a k blahoslaveným mučeníkům
Vítu, Václavu a Vojtěchu, slavným patronům našim, neustále v srdci
svém cítíme: tato pravím horlivost a láska popouzí nás, abychom
z dobrotivosti královské tentýž kostel Pražský ozdobovali, kdykoli
nám věrní naši poddaní z pokladnice svatých ostatků, jenž v svaté
říši jsou, nějaký zvláštní klenot udělí“ Zajímavá jest také zpráva,
kterouž císař Karel IV. ve svém, dne 17. února v Trevíru daném
majestátu zaznamenal, když Opět hojný počet sv. ostatků kostelu
Svatovítskému zasýlal. Mezi jinými svatými ostatky obdržel totiž
v Treviru také kus hole, kteréž sv. apoštol Petr na svých cestách
užívával. Kus ten byl s šíří tří prstů, a císař Karel IV. praví, že
jej sám vlastnoručně pilou z ostatní hole uřezal. Posýlaje tedy
tento kus hole sv. Petra hlavnímu kostelu Pražskému nařídil
zároveň, aby zadělén byl do pastýřské berli arcibiskupa Pražského,
a aby arcibiskupové Pražští napotom téže berle pastýřské vždy při
největších slavnostech, když pallium arcibiskupské na sobě mají,
užívali. A pak praví císař Karel IV. ještě doslovně takto *): „To
bude něco zcela nového v dotčeném kostele Pražském, a máme za
to, že na celém světě nic podobného nestává.“ Z těchto výroků
císaře Karla IV. a z jiných ještě podobných, které se v majestá
tech jeho nalezají, vysvítá zcela zřejmé, že Otec vlasti svaté
ostatky pokládal za nejkrásnější a nejhlavnější ozdobu hlavního
chrámu celé země České, že si velmi mnoho, tak jako sv. Václav,
na kostele Svatovítském zakládal, a že vůbec na úctu svatých
ostatků, kterouž sv. naši apoštolové Cyrill a Methud na Moravě
a v Čechách tak horlivě zaváděli, a kterou též sv. Václav tak
bedlivě pěstoval, velikou váhu kladl. I jest to zajisté věc bedli
vého uvážení hodná, že právě sv. Václav, jenž se mimo mnohé
jiné ctnosti křesťanské i velikou úctou k svatým ostatkům vyzna
menal, národ Český z hrozící mu záhuby vysvobodil: a že císař
Karel IV., který v pověsti svatosti zemřel, a sv. Václava v úctě
k sv. ostatkům tak věrně následoval, že, pravím, tentýž císař
1) Phosphorus scpticornis pag. 448.
') Tamtéž str. 442.
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Karel IV. pro své neocenitelné zásluhy o zemi Českou Otec vlasti
vším právem nazván byl.
Avšak horlivost císaře Karla IV. pro úctu sv. ostatků neměla
na tom dosti, že hlavní chrám země České četnými a nejvzácněj
šími ostatky svatými byl ozdoben. Za panování Otce vlasti a
přičiněním jeho bylo v Čechách ještě mnoho jiných sv. ostatků
na jiných místech uloženo, a rozeznávala se tenkráte vůbec trojí
třída sv. ostatků čili svátostí v Čechách, a sice: svátosti kostelní,
svátosti královské a svátosti císařské. Kostelními svátostmi slouly
ty svaté ostatky, jenž v chrámu Páně Svatovítském uloženy byly.
Královskými svátostmi nazývaly se ony svaté ostatky, jež císař
Karel IV. po světě nashromáždil, a je na slavném hradě svém
Karlšteině nedaleko města Berouna ležícím uložiti dal. Za pří—
činou tou nazývaly se tytéž ostatky isvátostmi Karlšteinskými, a
počet jich byl velký. Císařskými čili říšskými svátostmi slouly
pak ty svaté ostatky, kterých se užívalo při korunováni krále neb
císaře Římského, a které vždy každý od knížat čili tak zvaných
kurlirstů říšských nově zvolený král Římský po svém předchůdci
obdržel a také u sebe přechovával 1). Tyto svátosti císařské byly
následující: Zlatá koruna císařská a meč, který císař Karel Veliký
dle starobylého podání od anděla obdržel. Tři zlatem a perlami
vyšívané sukně, z kterých jedna bílá, druha modrá a třetí hnědá
byla. Štola a plášť císařský, na němž dva lvi, zlatem, perlami a
drahými kameny byli vyšiti. Zlaté říšské jablko s křížem, stkvostné
rukavice, stříbrné žezlo, prsten s velikým rubínem, se čtyřmi sa—
fíry a se čtyrmi perlami. Dále patřil k těmto klenotům říšským
kříž zlatý ozdobený drahými kameny a perlami, v němž vložena
byla velká částka dřeva svatého kříže, na kterém Spasitel náš
zemřel, jeden z hřebů, kterými Kristus Pán na kříž byl přibit a
pak ještě kopí, jímž po smrti své na kříži proklán byl. Mimo
to ještě jeden zub sv. Jana Křtitele zasazený do křišťálu, rameno
sv. Anny, a meč sv. mučeníka Morice. Tyto císařské svátosti
odevzdal markrabí Braniborský Ludvík, po smrti otce svého císaře
Ludvíka Bavorského, Karlu IV., který již r. 1346 v 30tém roku
staří svého od kuríirstů za krále Římského zvolen byl. Dotčené
ostatky byly však teprv r. 1350 v slavném průvodu z Mnichova
do Prahy přivezeny, nejprvé v kostele Vyšehradském, pak ale v
kapli sv. Václava na hradě Pražském uloženy. Mezi tím stavělo
se již pilně na novém velikolepém hradu Karlšteinu, který císař
1) Nově zvolený král Římský sloul teprv tenkrátc císařem Římským, když
v Římě od papeže byl korunován.

Karel IV. r. 1348 za tou příčinou založil, aby se bezpečně pře—

chovávati mohly rozličné pro zemi Českou důležité věci, korunní
totiž archiv Český, v němž mnoho pro království České velice
důležitých listin uloženo bylo. R. 1357 byl hrad Karlštein dosta
ven a počítal se nejen pro svou důkladnost a pevnost ale i pro
své umělecké okrasy mezi nejznamenitější hrady v celé střední
Evr0pě stávající. Tehdejší arcibiskup Pražský, bl. Arnošt z Par
dubic, zasvětil jej téhož roku dne 27. března u přítomnosti císaře
Karla, manželky jeho Anny, více biskupů a četných pánů Českých
a cizozemských. Chodby hradu toho dal císař Karel IV. stěno
malbami, život sv. Václava a sv. Ludmily představujícími okrá
šliti. V hradě tom byl a jest až posud v druhém patře kostel na
počest Nanebevzetí Marie Panny zasvěcený, dále se tam nacházejí
dvě menší kaple, svaté totiž Kateřině mučenici a sv. Mikuláši za
svěcené, a mimo to jest tam v věži ještě jiná kaple na počest
sv. Kříže věnovaná, která v celém hradě Karlšteinském za místo
nejposvátnější, nejbohatší a nejstkvostnější byla pokládána. Dolní
polovice zdí této prostranné kaple vykládána jest na půdě zlaté
Českými drahokamy, achaty, ametisty, jaspisy, chrysolity a topasy.
Okna byla též z průhledných, v pozlaceném olově zasazených dra
hokamů složena. Svrchní část zdí kryje 135 obrazů svaté před
stavujících, které Český malíř Jetřich z Prahy maloval. Na zdích
kaple jest posud železný prut připevněn s 1330 svícny, na' něž
se při službách Božích voskové svíce dávaly. Str0p kaple před
stavoval oblohu nebeskou se sluncem, měsícem a hvězdami, které
ze zlata a z drahých kamenů byly upraveny. Celá kaple rozdě
lena byla na presbytář a na loď. Do presbytáře vstoupiti nebylo
volno žádnému mimo osoby duchovní. J en biskupové aneb děkan
kapituly Karlšteinské, kterou Karel IV. také založil, směl v kapli
této služby Boží vykonávati. Císař Karel sám, chtěl-li za mříž
do presbytáře vstoupiti, zouval vždy před mříží své střevíce. V
presbytáři stojí vyzděný oltář a. nad ním jest výklenek 4 stepy
široký, 5 stop vysoký a 31/9 stopy hluboký s pozlacenou mříží.
Ve výklenku tom uložena byla ve zlaté nádobě velká částka sva—
tého kříže, na němž Pán a Spasitel náš zemříti ráčil. V témž
výklenku dal císař Karel také uložiti císařskou korunu Římskou
a ještě některé jiné ze sv. ostatků říšských. Ostatní část těchto
ostatků, jakož i důležité listiny království Českého uloženy byly
v 18 podlouhlých a v 3 širokých truhlách, jenž v lodi kaple vedle
zdí stávaly. V kapli této dal císař Karel ještě uložiti velké množství
jiných svatých ostatků. Tak byla ku př. v každém rámu svrchu
dotčených 135 obrazů zvláštní schránka upravena, a v ní byly
Památky Smobolellavské.
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uloženy některé ostatky právě toho svatého, jejž obraz předsta
voval. Ve výklenku, kde částka sv. kříže a císařská koruna spo
čívala, byly také rozličné schránky, v nichž se sv. ostatky nachá
zely. Paměti hodný jest i jeden rozkaz císaře Karla IV., který
z úcty k svatým ostatkům vydal. Poněvadž na hradě Karlštein
ském tak mnoho a velice vzácných svatých ostatků uloženo bylo,
pokládal císař Karel celý hrad tento za místo Bohu všemohoucímu
a svatým zvláště zasvěcené, a tudyž se i o to bedlivě staral, aby
z téhož hradu každé a jakékoli zneuctění Boha a světců Božích
bylo vyloučeno. Za tou příčinou vydal tedy rozkaz, že pražádná
ženská nikdy nesmí na hradě Karlšteině přenocovati. A aby
sám svým příkladem poddaným předcházel, rozkázal výslovně, že
i sama císařovna, manželka jeho, nikdy v témž hradě přenocovati
nemůže, ano císař dal pro ni nedaleko Karlšteinu zvláštní hrad,
jenž Karlík sloul, zbudovati, kdež s komonstvem svým přebývala,
když Karel sám na Karlšteině meškal. Císař Karel IV. pečoval
pak ještě jiným způsobem o to, aby úcta svatých ostatků, na kterouž
sv. apoštolové naši Cyrill & Methud a sv. Václav tak velkou váhu
kladli, v lidu Českém rozmnožena a upevněna byla. Na jeho
žádost ustanovil totiž tehdejší arcibiskup Pražský, bl. Arnošt z
Pardubic, s dovolením papežským zvláštní svátek výroční, na který
se svaté ostatky lidu k veřejnému uctění ukazovaly. Svátek ten
slavíval se v pátek po neděli provodní po velikonoci. K tomu
účelu dal Karel IV. zbudovati v Praze ve středu nynějšího ná
městí Karlova vysokou dřevěnou věž, vedle které později vysta
věna byla kaple Božího Těla. Ku věži té přivážely se každo
ročně svaté ostatky z hradu Karlšteinu, a pak se lidu s věže té
ukazovaly. Svátek ten nazýval se vůbec dnem svátostí, a z toho
povstala záhy velice slavná pout, ku kteréž nejen z Čech a z
Němec, ale i z dalekých krajin poutníci do Prahy přicházívali.
V starých kronikách se toho dočítáme, že téhož dne na sto tisíc
přespolních poutníků do Prahy přicházívalo, a leckdys prý se
stalo, že Pražských měst pekaři ani dostatek chleba pro ně napéci
nemohli. I obávali prý se také někteří, aby se tento _lid přes
polní a cizí jednou při této příležitosti měst Pražských nezmocnil;
ale poutníci chovali se vždy pokojně a pobožně, kostely navště
vujíce, hojné almužny chudým dávajíce a modlitby své pokorně
Pánu Bohu obětujíce, zvláště u hrobu sv. Václava, sv. Víta, sv.
Vojtěcha a jiných svatých patronů Českých. Téhož dne, v pátek
totiž po neděli provodní, ukazovaly se také v chrámu Páně Svato
vítském lidu svaté ostatky tam uložené, a po celé tři dni, ve čtvrtek,
v pátek a v sobotu mohl každý, kdo se v kapli Svatováclavské
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na úmysl papežův a za církev katolickou zbožně pomodlil & ostatní
obyčejné podmínky vyplnil, plnomocných odpustků získati.
Dalo by se ještě více zpráv o tom shledati, jak horlivě
a neunaveně Otec vlasti, císař Karel IV. úctu sv. ostatků v Čechách
rozšiřoval a rozšiřovati dal; avšak zprávy tuto uvedené dostačí
tuším. abychom se o tom poučili, jak mnoho si zbožní předkové
naši za příkladem sv. Cyrilla, Methuda, Václava na úctě sv. ostatků
zakládali. A že taková dle učení víry křesťanské zřízená. úcta sv.
ostatků lidu křesťanskému vůbec v každé zemi a v každém místě
jest prospěšna, ano že z ní velikých užitků pochází, o tom po—
učují nás sv. Otcové církevní. Tomu na důkaz uvedeme zde jedno
místo ze Spisů sv. Ambrože, jenž praví'): „Ačkoli všickni svatí
všechněm všudy své milosti udělují, předce však mezi nimi ti za
nás při Bohu obzvláštně orodují, kteří svou krev pro Krista Pána
u nás vylili, nebot mučeník když trpí, nejenom sobě, ale také
svým spoluobčanům trpí ; sobě k věčné koruně, spoluobčanům k pří
kladu; sobě trpí k pokoji, spoluobčanům k spasení: jeho příkladem
naučili jsme se v Krista věřiti, věčný život doufati, a smrti se
nestrachovati.“ A pak praví sv. Ambrož ještě dále: „Protož
všickni svatí mučeníci, obzvláště pak ti od nás pobožně mají býti
ctěni, kterýchž svaté ostatky a svatá těla u nás počestně odpo
čívají; nebot onino svými prosbami, tito pak svým mučenictvím
tak nám jsou nápomocni, jakobychom s nimi nějaké příbuzenství
měli. Oni mezi námi neustále přebývají, nás po čas tohoto života
opatřují, duši naši z těla vycházející přijímají, o to pečujíce,
abychom zde na zemi od hříchův potlačeni nebyli, a abychom
tam na věčnosti do věčných muk neupadli. Prokazujmež jim tedy
čest na tomto světě, chceme li pomoci jejich účastni býti i na
onom světě (při soudu totiž a v očistci), a jako oni kostím ro—
dičův našich jsou přivtěleni, tak i my ve víře jim buďme při
vtěleni.“ U nás v Čechách utkvčlo také v srdci a v mysli mnohých
ctihodných, o víru katolickou a o zemi Českou velmi zasloužilých
mužů to přesvědčení, že vlast naše všelikých milosti a dobrodiní
od Hospodina za tou příčinou obdržela, poněvadž v lidu našem
tak vřelá úcta k svatým našim dědicům a k svatým ostatkům
vůbec panovala. Jan J. Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, bývalý ka
110ka při chrámu Páně Svatovítském & zasloužilý Spisovatel
Český, praví v jednom spisu svém, že Praha za času válek ná
boženských v Čechách, víru katolickou neztratila., poněvadž v Praze
tak veliký počet ostatků svatých uložen byl, kterým předkové
') Sermo sextus. de Sanctis.
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naši horlivě úctu patřičnou vzdávali. Praví totiž: „Města říšská
(v Němcích) byla před tím katolická; země Saská a jiné krajiny
nebyly tak násilně, mocně a prudce kacířstvím dobývány, a nic
méně byly od něho dobyty . . . Praha pak, jako hlava země
České, ne jedním než mnohonásobným nástrojem a náspem obklí
čena byla nevěry a kacířstva, a nicméně církev katolická v ní
obstála proto, že hřebové její, jenž jsou kosti svaté, odjati nebyli
od ní, a to až posavád.“ A na jiném místě téhož spisu svého
praví: „Odkud medle to štěstí předešlé Českému království, je—
mužto na bohatství, na úrody, na okrasy města, na krásné
chrámy, na pevnost a výbornost, na umělecké a jiné znamenité
a podivuhodné věci v celé Evropě rovného nebylo, jak to sami
Spisovatelé přespolní zaznamenali? To vše od svatých a jich
uctění, vzývání a vážení pocházelo. Jako za času Karla IV., který
větším dílem tyto svátosti Opatřil, vždycky štěstí České rostlo,
vše dobré se množilo a rozšiřovalo; tak potomně s umenšováním
cti, slávy a vzývání svatých . . . vždy ono zase se tratilo
a umenšovalo.“
IV. Po těchto úvahách o úctě sv. Václava a císaře Karla IV.
k svatým ostatkům nebude od místa poukázati ještě na jednu
jinou ctnost, kterouž se tito dva proslulí panovníci Čeští zvláště
vyznamenávali, a v které nám všem za vzor a příklad sloužiti
mohou, chceme-li i my, každý totiž dle povolání svého a dle po
měrů svých, účinkovati ku blahu vlasti, ku blahu lidu Českého
jako sv. Václav a císař Karel IV. dle svého povolání s velikým,
neocenitelným úspěchem k tomu cíli a konci účinkovali. Vyložili
jsme již zevrubněji, jak velikou úctou a láskou nesl se sv. Václav
k nejsv. Svátosti oltářní. Nuže i Otec vlasti, císař Karel IV. měl
podobnou lásku a úctu k téže Svátosti jako sv. Václav, ano stalo
se zvláštním řízením Božím, že Otec vlasti hned v mladistvém
věku svém dvěma událostmi takřka mimovolně byl k tomu při
veden, aby se z něho podobný ctitel nejsvětější Svátosti oltářní
stal, jakým byl náš milý svatý Václav. A o tom všem podal nám
císař Karel IV. sám bezpečné a zajímavé zprávy. Mezi nesčet
nými jinými památkami, kterými se císař Karel IV. zvěčnil, za—
choval se totiž i životopis jeho, který sám sepsal, a který, jakož

Palacký pravil, věrností

a hojností

vypravování vyniká.

Tento životopis sepsal Karel IV., jak se zdá, r. 1363. Tenkráte
byl tedy Karel IV. již 46 let stár, a měl 301etou zkušenost pa
novnickou za sebou. Ve Spisu tom vypravuje Karel běh života
vlastního od narození svého r. 1316 až do r. 1346, když na cí
sařství zvolen byl. Pohříchu však spis jeho nezachoval se celý,
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ano vypravování jeho vlastní jen až do r. 1341 sahá totiž do
konce kapitoly 14., po čemž někdo jiný kapitoly 15—20 na léta
1342—1346 pérem méně šťastným a věrným připsal. Poslední
totiž částka původního spisu Karlova se ztratila. Známý, starý
letopisec Český Beneš z Veitmile znal ještě celý spis Karlův,
a v stručném výtahu vložil jej do své kroniky. Nuže tedy v těch
částkách spisu, které z péra Karla IV. vyšly a se až posud zacho
valy, máme o tom zřejmých a stkvělých svědectví, jak veliký
a vroucí ctitel nejsv. Svátosti oltářní byl Karel IV., Otec vlasti,
a miláček národa našeho. Karel sám vypravuje věrně a živě,
kterak skrze nejsv. Svátost oltářní dvakráte byl podivuhodné za
chován na živobytí, když mu jeho nepřátelé smrtelných úkladů
byli nastražili. O těchto dvou pamětihodných událostech nečiní se
bohužel žádné zmínky v našich novějších spisech. V popisu Kar
lově žadné jiné změny neučiníme, než že starobylou řeč novou
písemní řečí nahradíme. K snadnějšímu přehledu událostí těch,
o kterých Karel IV. vypravuje, předešleme o nich nejprve kra
tičké vysvětlení. R. 1330 naskytla se dobrodružné mysli Českého
krále Jana, otce Karlova, vyhlídka na spůsobení sobě panství
nového v Italii. Zdržoval se tenkráte v Innsbruku, ? Lombardské
město Brescia žádalo jej po poslích za pomoc proti mocnému
pánu Veroneskému, Mastinovi della Scala, který panoval několika
tehdejším republikám. Král Jan pomohl jim, a Bresciané poddali
se jeho panství. Toho příkladu následovalo hned více jiných měst
Lombardských, o jejichžto podmanění usiloval pán Milánský Azzo de
Visconti. Po kratičkém čase poddal se panství krále českého
Jana i sám Milánský Azzo, ale jen na oko, aby se totiž od hor
šího nebezpečenství zachránil. Azzova příkladu následovalo hned
více jiných pánův Lombardských. Tím spůsobem stal se král
Český Jan během jednoho roku pánem západní Lombardie a krajin
potomních knížectví Parmenského , Modenského a Lukánského.
Ale panství tak vzdálené od Čech nedalo se snadně držeti. Vzbu
dilo přede vším odpor císaře Ludvíka a spojence jeho Roberta
Neapolského. Císař Ludvík spojil se proti králi Janovi s vévodou
Rakouským, a Robert Neapolský uzavřel spolek proti králi Janovi
s Karlem I. králem Uherským, který opět s Polským králem
Vladislavem Lokietkem ve smlouvu vstoupil. Všickni tito opově
dělí králi Janovi nepřátelství. Král Jan dovedl nejdříve smluviti
se s císařem Ludvíkem, a přijal od něho opanované země Vlašské
pod názvem náměstka říšského. Chtěje pak proti ostatním svým
nepřátelům na severu zakročiti, povolal svého syna Karla do Italie,
aby mu vladařství tamějších zemí se sídlem hlavním v Parmě
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odevzdal, sám pak pOSpíšil do Čech & počal válčiti proti králi
Polskému Vladislavu Lokietku. ') Karel IV. zdržoval se právě
v Licemburku, když jej otec král Jan za vladaře do Italie povolal.
Bylo to r. 1331 a Karel byl tehdáž patnáctiletý. Toto své tažení
do Italie popisuje tedy Karel v kapitole čtvrté svého vlastního
životopisu, řka:
„Toho času poslal otec můj do hrabství Licemburského pro
mne. Já zdvihl jsem se na cestu skrze město Mec, skrze knížectví
Lotarinské, skrze Burgundy a Sabaudy až do města Lozanského,
ježto jest nad jezerem. Potom táhl jsem přes hory Brixské, a
přijel jsem do země Novarské, a odtud jsem přijel na velký pátek
do města Papie, kteréž můj otec držel. Tehdáž na den velikonoční,
to jest třetí den potom, když jsem byl přijel, otrávena byla má
čeleď: ale já skrze obránční milosti Boží ušel jsem otrávení, nebo
mši velikou dlouho sloužili, a na té mši jsem byl Boha přijal, i
nechtěl jsem jisti před obědem. Když jsem pak jedl k obědu,
povídali mi, že má. čeleď náhle padla v nemoc, a zvláště ti, jižto
před obědem jedli. Já pak sedě za stolem, jisti jsem nechtěl, a
všickni jsme se užásli. A tak bledě, uzřel jsem člověka krásného
a křepkého, jehož jsem neznal, a který chodě před stolem, němým
se činil. Maje na něho domnění, kázal jsem, aby jej jali. Po
mnohém mučení třetí den jal se mluviti, a vyznal se, že onv ku
chyni vkrmi jed vpustil na rozkaz a ujednání Azzovo, náměstkahra
běte Milánského. Od toho pak jedu umřeli jsou pan Jan z Bergo,
Správce dvoru našeho, Jan z Vysokého Kostela, Šimon z Keila,
kteří k našemu stolu sloužili, a jiní mnozí“ Z vypravování toho

jest na jevě, že Karel IV. jsa tenkráte mladíkem patnáctiletým
ne0pomenul ani na svém tažení, aby na Boží hod velkonoční při—
stoupil ku sv. přijímání. A přistoupil ku stolu Páně veřejně v
kostele, když se velká mše sv. sloužila, která, jak sám praví, dlouho
trvala. Dále vypravuje Karel IV., že před obědem, ač mše sv.
dlouho trvala, nechtěl snídati,—pouěvadž Boha k sobě přijal. Z
úcty tedy ku Tělu Páně, které byl na mši sv. požíval, nechtěl
ničeho před obědem jísti, a právě proto, že ničeho nejedl, zachrá
něn byl předotrávením. A toto své zachránění nepřipisuje KarellV.,
který jeden z největších učencův svého věku byl, jakési náhodě,

nýbrž doslovněpraví. že „obráněním milosti Boží“ ušel otrá
vení. Kdyby Karel IV. tenkráte o nejsv. Svátosti a o sv. přijí—
mání velkonočním byl podobně smýšlel, jako za našich dnů mnohý

___-__.- _

-) Viz Tomek Děje kral. Českého. str. 117., Palacký Dějiny atd. D. 2. c
1. str. 490.
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neučený aneb poloučený mladík a leckterý nedoučeny' stařec o něm
smýšlí, nebylo by se národu našemu nikdy dostalo tak slavného
a moudrého krále, kteréhož až posud vděčně Otcem vlasti nazý
váme. Vším právem tedy tvrditi můžeme, že úcta k nejsvětější
Svátosti oltářní vlast naši nejslavnějším králem obdařila. — Druhé.
událost, jížto Karel IV. v šestnáctém roku stáří svého skrze nejsv.
Svátost oltářní podivuhodné vysvobozen byl ze zrady pánův a měst
Lombardských, sběhla se ku konci roku 1332 aneb na počátku
roku 1333. V měsíci srpnu r. 1332 uzavřeli totiž někteří pánové
Italští zvláštní spolek mezi sebou a sice za tou příčinou, aby vše
likou cizí vládu v Italii zrušili, a aby napotom temnější krajiny
mezi sebou rozdělili. Členové hlavní tohoto spolku čili ligy byli
král Robert Neapolský, pánové Azzo Visconti z Milána, Skalige
rové della Scala z Verony, Gonzaga z Mantuy a Este z Ferrary.
Pánové tito počali tedy proti králeviči Karlu a spojencům jeho
válčiti. Dne 25. listopadu 1332, na den sv. Kateřiny svedla se
konečně krvavá a urputná bitva mezi řečenými spojenci a krále
vičem Karlem a jeho přátely. Karel sám popisuje ji takto v ka
pitole páté svého životopisu: „I trval ten boj od poledne až do
západu slunce. S obou stran byli zbiti téměř všickni ořové a
někteří koňové, a byli jsme již téměř přemožení, a oř, na kterémž
jsem já seděl, také byl pode mnou zabit. Byvše opět pozdvihnuti
stáli jsme tak a hleděli, že jsme již téměř na rozpacích byli.
A v tu hodinu právě jsme uzřeli, kterak nepřátelé naši počali utí
kati se svými korouhvemi, a nejprvé Mantuanští, potom mnozí jiní
po nich táhli. A tak skrze milost Boží vítězství jsme obdrželi
nad našimi nepřátely. Osm set jezdcú utíkajících jsme 'zajali, a
pět tisíc jsme zahubili, a tak skrze to vítězství vysvobozen jest
hrad San Felice" Po tomto slavném vítězství udělena byla šest
náctiletému kraleviči Karlovi a 200 jeho Spolubojovníků na samém
bojišti čest čili důstojnost rytířská. Karel nedal se nikterak od
boje zdržeti, v kterémž nejen kůň pod ním padl, ale i jemu sa
mému rána v rameni byla zasazena. Avšak toto slavné vítězství
u San Felice neučinilo konce válkám a zrádám započatým. Krá
levič Karel, učiniv všeliká vojenská opatření navrátil se do města
Parmy, kdež Česká posádka byla. Azzo Visconti za ním však
hned s novými houfy brannými přitáhl, a město ze všech stran
silně obklíčil. Ale krutá zima, která právě tenkráte nastala, do—
nutila jej, že bez pořízení odtáhnul. Právě v této době tedy
sběhla se ona druhá událost, ve kteréž králevič Karel skrze nejsv.
Svátost oltářní vysvobozen byl ze zrády pánův Lombardských.
Karel sám vypravuje ji takto v páté kapitole: „Toho času byly
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počaty smlouvy mezi Berúnskymi a mezi jinými nepřátely našimi
8 strany jedné, a mezi Marsiliem řečeným z Červených, & Gilber
tem z Fuliana, a Manfredem z Dobrotivých, a mezi nejslovůtněj
šími z Parmy, z Regio a z Mutiny, jenž byli jakožto vladaři těch
měst. Potom také ti jistí sešli se na zvláštní radu Berúnského
v jednom kostele malém biskupství Regie, a proti mně se smlou
vali, aby mne zradili, a sami v jednotu vstoupili. I rozkázali
sobě mši sv. sloužiti, chtíce přísahati na Božím Těle, že chtějí
ty smlouvy pevně držeti. Tehdy stalo se, když kněz Boží Tělo
posvětil a pozdvihl, po pozdvižení Božího Těla na té mši nastala
převeliká tma s velikým vichrem a větrem v tom kostele, tak že
se všickni lekali. A potom když se světlost navrátila, kněz před
sebou na oltáři Těla Jesu Kristova nenašel. Tehdy žalostně sto
jíce všickni, užasnuli se, a tak jeden na druhého bledě, našli Tělo
Boží před nohami Marsiliovými, řečeného z Červených, jenž byl
hlava a vůdce těch smluv. Tedy všickni jedním hlasem řekli: To,
což činiti jsme usmyslili, Bohu nelíbí se. A tak toho nechavše
každý se k svému vlastnímu navrátil. Tehdy ten kněz, jenžto mši
sloužil, šel do měst Regii, i pověděl biskupovi to, co se jest dále
a biskup poslal jej k Ostienskému kardinalovi, jenž tehdy byl le
gatem v Lombardii a bydlil v Bononii. Legát pak s biskupem
vzkázali poručníku mému, Jilješovi z Berlaře, Francouzovi, do města
Regii, aby mně výstrahu dal, abych se varoval těch smlouvčí dříve
řečených. Ale ti, kteří chtěli proti mně smlouvy činiti, želíce toho
potom mně byli víc věrni, a silně se mnou jakožto bratří zůstali,
nic v srdcích svých netajíce. Jednoho dne Gilbert z Fuliana, sedmý
z nich, pravil: Nikdy bych nemohl vesel býti, kdyby Tělo Boží
před mými nohami bylo nalezeno, jako před nohami Marsiliovými
z Červených, a Bůh dobře vystřehl nás, že jsme neučinili toho;
a nyní, než bychom toho učinili, chtěli bychom raději umříti. Já
pak dokládá

Karel IV. konečně, -——
všecko to jsem smlčel, ja

kobych o tom nic nevěděl," což zajisté v mladíku šestnáctiletém,
kterým tenkráte Karel byl, patrně znamení jest nejen veliké mysli
a Opatrnosti, ale i shovívavosti a pravé lásky křesťanské k bližnímu
svému. Z tohoto nelíčeného a upřímného vypravování vysvítá pa
trně, kterak Karel IV. v mladistvém věku svém podivuhodným
řízením Božím po druhé zachován byl skrze nejsv. Svátost oltářní
před šerednou zrádou, již pánové a města Italská proti němu kuli.
K zachránění svému v této příčiněneučinil králevič Karel ničeho:
stalo se to zvláštním řízením Božím. Že nepřátelé Karlovi spi
knutí své proti němu přísahou na Tělo Páně při samé mši sv.
chtěli mezi sebou upevniti, že právě při této mši sv. hned po
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pozdvihování v kostelíčku tmíti se počalo, že v kostelíčku velká
vichřice povstala, že vichřicí tou Tělo Páně s oltáře bylo odne
šeno, že po utišené vichřici Tělo Páně právě u nohou hlavního
původce celého spiknutí a zrády bylo nalezeno, že všickni přítomní
vidouce Tělo Páně tam ležeti u velkém strachu a poděšení jedno
hlasně zvolali: „To, což činiti jsme umyslili, nelíbí se Bohu,“ a
že konečně všickni hned domů se rozešli a od zrády již započaté
ustálí: o tom všem dověděl se králevič Karel teprv později, když
nebezpečenství již bylo pominulo. Zdravým rozumem se toho každý
snadno dopídí, že králevič Karel takových nenadálých změn v pří
rodě a v myslích lidských, jaké se tu sběhly, nikterak nemohl uči
niti i kdyby o celé zrádě byl napřed věděl, & s celou svou mocí
proti ní byl povstal. Při zdravém rozumu nedá se tedy zapříti,
že při celé té události zvláštní & podivuhodné řízení Boží vládlo.
Bez vůle aneb dopuštění Božího neděje se ničeho na světě. Bůh
velmi dobře ví, proč kteroukoli věc činí, aneb proč ji dopustí.
On má při všem vždy nejsvětějších úmyslů a umí ve své neskon
čené moci a moudrosti všecko tak říditi, že to konečně vždy ku
spasení vyvolených slouží. Prozřetelnost Božská měla tedy i při
tom svůj úmysl, když králeviče Karla v mladistvém věku, hned na
počátku veřejného života panovnického podivuhodným způsobem
z největších nebezpečenství dvakráte po sobě vysvobodila a sice
skrze nejsv. Svátost oltářní. A jaký to byl asi úmysl, jejž Pro
zřetelnost Božská s králevičem Karlem měla? Cesty, kterými Bůh
kráčí, nedají se sice rozumem lidským předzvídati a napřed vyzpy—
tovati: ale to se častokráte stává, že člověk sám v pozdějším ži
votě svém velmi jasně porozumí, jakého úmyslu Bůh dobrotivý a
nejvýš milosrdný při tom měl, když člověka do těch neb do oněch
poměrů uvedl, a když se mu řízením Božím to neb ono bylo při
hodilo. Z výsledkův svých dají se tedy cesty a úmysly Boží
mnohokráte již na tomto světě, a sice velmi jasně a zřetelně po—
znati: úplného poznání jich nebudeme ovšem teprv na onom světě,
když Boha všemohoucího a moudrost jeho tváří v tvář patřiti bu
deme. Sledujíce tedy pozorlivěji napotomní život Karla IV. a činnost
jeho veřejnou a soukromnou, máme za to. že Bůh dotčenými dvěma
událostmi podivuhodnými nejhlavnější základ k tomu položil, aby
se stal z Karla veliký ctitel nejsv. Svátosti oltářní, jako jím byl
náš svatý Václav. Bůh milosrdný chtěl opět národ náš a vlast
naši takovým panovníkem obdařiti, jehož moudrost panovnická a
péče otcovská nepocházela z pouhých světských a přirozených vloh,
důmyslův a sil. Z králeviče Karla měl se dle vůle Boží státi po
dobný katolický panovník a otec vlasti, jakým byl jednou sv. Václav.
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K tomu však nikterak nedostačí pouhé vlohy přirozené, ani pouhá
učenost a vzdělanost světská, ani sebe větší moc a bohatství, k

tomu jest hlavně veliké ctnosti křesťanskéa četné, nadpřiroz ené
síly a milosti zapotřebí,kterých si člověkjen skrze pravé nábo
ženství a ze zřídel, Bohem samým za ten příčinou ustanovených,
zjednati může. Víra katolická nás učí, že Svátost oltářníjest nej
světější ze všech ostatních svátostí, že jest středem a nejhlavnějším
zřídlem všech nadpřirozených sil a milostí, kterých k dovršení kře
sťanské dokonalosti v životě svém nutně potřebujeme; neboť ve
Svátosti oltářní neobdržujemejen nějakou jednotlivou zvláštní milost
jako v ostatních šesteru svátostech, ale přijímáme k sobě samého

dárce všech milostí, Boha našeho. leadistvém věku svém, hned
jak dráhu života panovnického nastoupil. zachráněn byl králevič
Karel v krátkém čase dvakráte po sobě na živobytí skrze nejsv.
Svátost oltářní. Tot zajisté veliký dojem učinilo na bystrou mysl
a citelné srdce jeho. Na snadě jest pravdu výpovědi té dokázati.
Události tyto sběhly se v tu dobu, když králevič Karel v šest
náctém a sedmnáctém roku stáří svého byl. Životopis, z kterého
zprávu o těch událostech máme, sepsal Karel IV. v 46. roku stáří
svého. Tenkráte byl tedy Karel IV. již mužem dozralým, byl ve
likým učencem, byl věhlasným panovníkem, který hlubokou moudrost
svou nesčetnými skutky před celým světem již osvědčil, tenkráte
bylo již třidcet let uplynulo od toho času, ve kterém se ty události
sběhly, a přes to přese všecko vypravuje Karel IV. obě události
tak živé a tak do podrobná, jako by se právě byly teprv nedávno
staly, což patrným důkazem jest, že velmi hlubokého dojmu naň
tenkráte způsobily a se hluboko do jeho paměti zaryly. Můžeme
zde opět i na to upozorniti, že dle úsudku znalcův životopis
Karlův „věrností vypravování“ vyniká. Znaje velmi dobře učení
katolické o nejsv. Svátosti oltářní a o účincích hodného přijímání
Těla Páně, maje mimo to před sebou spanilý vzor sv. dědice
Václava, jehož horlivým ctitelem vždy byl, porozuměl tomu Karel
po dotčených dvou podivuhodných událostech, že mu Bůh milo
srdný skrze nejsv. Svátost oltářní všech ostatních potřebných darů
a milostí i pro budoucí čas zajisté udělí, když jej již skrze tutéž
Svátost zvláštním řízením svým dvakráte na živobytí zachrániti
ráčil. Karel tedy celou duší svou přilnul k nejsv. Svátosti, a po
celý ostatní čas života byla mu tatáž Svátost hlavním zřídlem,
z kterého své veliké ctnosti a velikou moudrost panovnickou
neustále vážil a jimi národ náš a vlast naši tolik oblažoval. Co
tuto pravíme, není jen jakási pouhá domněnka naše. Pravdu výpo
vědi té potvrzuje opět sám Karel IV. ve svém vlastním životopisu.
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Ont naznačil sám zjevně v první a v druhé kapitole život0pisu
svého, za kterou příčinou jej sepsal. Měl totiž při skládání života
svého hlavně ten účel, aby nástupci a potomkové jeho na králov
ském trůnu Českém a Římském trůnu císařském dvojí tohoto světa
život poznali, a ten, který z nich jest lepší, sobě mohli vyvoliti.
A v čem záleží tento dvojí život dle přesvědčení Karlova? Jeden
z nich jest život hříšníků, a život ten dle Karla IV. prázdný jest,
nemající do sebe žádné ceny a váhy a žádné trvanlivosti. O něm
praví Karel IV. hned na počátku kapitoly první takto: „Jakož
obličej, jejž vidíme v zrcadle, prázdný (jest) a nic není, taktéž
hříšníků život nic není.“ A život hříšníků jest dle Karla IV.
za tou příčinou prázdný a tolik co nic, poněvadž jej hříšník bez
Boha vede. A vše to, co se bez Boha děje, nemůže míti žádné
trvanlivosti, žádného jádra do sebe. Mimo to touží a dychtí hříšník
jen po marných, pomíiejících věcech, „ježto se v nic navracují,
a tak pochovají život jeho s ním; neb když tělesné věci zetlí,
tehdy žádosti jeho se skonají.“ Druhý život světa tohoto jest dle
Karla život lepší, poněvadž jej člověk v Pánu Bohu vede a Bůh
sám člověka osvěcuje. Život takový jest život pravý a skutečný,
mající do sebe trvanlivosti na věky.
Sotva že Karel IV. v první kapitole životopisu svého jen
kratičkou zmínku o dotčeném dvojím životě byl učinil, počíná
hned 0 nejsv. Svátosti oltářní mluviti, a celá ostatní kapitola první
nejedná o ničem jiném než o tom, kterak se tento pravý, lepší
život na sv. přijímání zakládá, kterak se z něho prýští. Dále mluví
o blahonosných účincích, jež Tělo Páně v člověku věřícím působí,
a jmenovitě o tom, kterak nástupcové jeho na trůnu Českém a na
trůnu císařském žádost a touhu po sv. přijímání v sobě vzbuzovati
a s jakou bedlivostí a opatrností se na ně mají vždy připravovati,
aby skrze ně skutečně nabytí mohli všech těch milostí a darů
Božích, které jim jakožto panovníkům jsou nevyhnutelně potřebný.
Kapitolu tu končí Karel IV. těmito slovy: „I potvrdí ten chleb
(t. j. Tělo Páně) srdcí i duší vašich v svatém milování a milosti
své, abyste tak mohli jíti skrze království časná, abyste neztratili
království věčných.“ V celé druhé kapitole popisuje napotom
Karel IV. zevrubněji ty ctnosti křesťanské a milosti, kterých si
nástupcové jeho na trůnu skrze hodné přijímání Těla Páně získati
a jakých hříchův se především varovati mají. Teprv ve třetí kapi
tole počíná běh života svého vypravovati. Z těchto dvou prvních
kapitol jest tedy na bíledni, že Karlu IV. především na tom zále
želo, aby nástupce a potomky své důkladně poučil o převeliké
důstojnosti Svátosti oltářní jakož i o důležitosti řádného &.hodného
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přijímání Těla-Páně. Veškeré jednání, myšlení potomků Karlových,
veškerá moudrost, spravedlnost, štědrost, nezvratná důvěra a vroucí
láska k Bohu, pokora a čistota srdce jejich: všechny tyto a ještě
jiné ctnosti křesťanské, které se na panovníky zvláště sluší, mají
se dle přání a rady Karla IV. z toho života prýštiti, kterého Tělo
a Krev Páně v nejsv. Svátosti oltářní duším našim uděluje. Proto
praví Karel IV. výslovně ku svým potomkům: „I potvrdí ten chleb
srdcí i duší vašich v svatém milování a milosti své, abyste tak
mohlijíti skrze království časná, abyste neztratili království věčných.“
A proto je také otcovsky napomíná, řka: „Na pokrm duším vašim
krmě té. (t. j. Těla Páně) žádejte přijmnnti, a bez ní nechtějte
živi býti, abyste věčně živi býti mohli.“ Šlechetná mysl Karlova,
jeho něžná láska ku své vlastní rodině a k národům svým pudily
jej, aby nástupcům svým na trůnu panovnickém především jiným
takového poučení a takové rady na památku udělil. kterou sám ze
své vlastní, dlouholeté zkušenosti měl za nejdůležitější. Nuže
poučení to, rada ta, kterouž Karel IV. měl za nejdůležitější a kterou
potomkům svým na věčnou památku udělil, záleží v tom, aby
veškerá smýšlení a jednání jejich vždy se prýštila z toho života,
kterého se stáváme účastni hodným přijímáním nejsv. Svátosti
oltářní. Toto naučení, tuto radu otcovskou měl Karel IV. za nej
důležitější, poněvadž ji především jiným hned na počátku životo
pisu svého tak důrazně a srozumitelně potomkům svým na srdce
klade. A směl-li se kdy který panovník na to odvážiti, aby
potomkům svým nějakého naučení a rady na památku udělil, byl
to zajisté Karel IV., který svou moudrostí a svou vřelou láskou
národ náš tak velice oblažil, že jej až podnes z vděčnosti Otcem
vlasti nazýváme a jej se sv. Václavem za nejoblíbenějšího panovníka
máme. Říkává se již od dávných století, že dějepis jest učitelem
života, a že k životu ctnostnému daleká jest cesta po naučeních,
ale po příkladech že cesta ta jest blízká a platná. Z příkladův
a událostí, sbíhajících se v životě mužů slavných, mnohem důleži
tějšího poučení a užitku nabýváme, než ze slov hojné řeči a obšír
ného napomínání. Nuže tedy velice učený, pravdomluvný, nábožný
a slavný Karel IV., Otec vlasti a miláček národa našeho, vypra
vuje sám z „hlubokého a jasného přesvědčení svého“, kterak jemu
samému tou měrou prospěla živá víra a úcta k nejsv. Svátosti
oltářní, že skrze ni dvakráte ze smrtelného nebezpečenství podivu
hodně vyvázl a vlasti a národu našemu byl zachován. A tentýž
Karel IV., Otec vlasti a miláček národa našeho, zanechal potomkům
svým na památku to naučení a tu radu, aby bez požívání Těla
Páně živi býti nechtěli. To medle, co prOSpělo našemu slavnému
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Karlu IV. a vůbec celému národu našemu, může i nyní opět nám
jednotlivcům a celému národu našemu prospěti, když z podobného
„hlubokého a jasného přesvědčení“ náboženského, podobnou úctu
a lásku k nejsv. Svátosti oltářní míti budeme, jako ji měl Karel IV.
a sv. Václav. Starý Bůh ještě žije, a' tentýž Pán a Spasitel náš,
jemuž dána jest všeliká moc na nebi a na zemi, jest až posud
stejnou měrou skutečně a pravdivě přítomen v nejsv. Svátosti
oltářní, jako v ní přítomen byl za času Karla IV. a Václava svatého.
Nepochybujeme o tom, že každý za kratičký čas velkých a dobrých
změn v životě svém a vůbec v poměrech svých spatří, když se
příkladem a radou Karla IV. pilně bude spravovati. A taktéž
i o tom nepochybujeme, že i národ náš a vlast naše v brzku se
dožije podobných dobrých časů, jaké u nás byly za Karla IV.,
když jen národ náš bedlivě bude pamětliv naučení a rady Otce
vlasti, Karla IV. Ruka Boží není posud a nebude nikdy ukrácena.

Knihy šestnácté.
Zprávy o nejstarším chrámu Matky Boží v Čechách. — Pověsti o
vřelé úctě sv. Václava k nejbl. Panně Marii. —Pověsti o původcích
milostivého obrazu lllatíčky Boží v Staré Boleslavi. — O původu
svatyl'l a milostivých obrazích Mariánských vůbec. -—Zpráva a po
věsti o vynalezení mllostivého obrazu Staroboleslavského. —-0 úctě
téhož obrazu až do věku sedmnáctého. —Tentýž milostivý obraz po
važován a ctěn jakožto palladium země České. -—Počátek stavby
nynější svatyně Marianské v Staré Boleslavi. — Další příběhové
téhož obrazu v dobách války třidcetileté, jeho zajetí v Lipště a na
potomní přechovávání na dvoře císařském. — Poutě do Staré Bo
leslavi, a další zprávy o tamní svatyni Mariánské.
V známých legendách Svatováclavských neděje se nikde
výslovné zmínky o úctě sv. Václava k Matičce Boží, Marii Panně.
Jediná legenda Petrohradská vypravuje, že sv. Václav asi v sedmém
roku stáří svého tak zvané postřižiny obdržel v chrámě nejsv.
Rodičky Boží, jakož jsme již při jiné příležitosti o tom vypravovali 1).
Není tusim o tom žádné pochybnosti, že chrám Matky Boží, v němž
se postřižiny sv. Václava konaly, byl tentýž, o němž Dalimil ve
své rýmované kronice vypravuje, že jej již kníže Bořivoj na hradě
Pražském dal zbudovati. Dalimil totiž praví “):

„Prvý kostel v Hradciu postavi,
svatému Klimentu jej oslaví;
druhý svaté Mářie na Prazě
ot velikých vrat ihned na dráze.“
v jedné legendě České o sv. Cyrillu a Methudu & Ludmile,
vložené do Passionálu sepsaného v polovici věku XIL3) dočítáme
1) v knihách čtvrtých str. 31. a 32. __ =) Prameny dějin Českých, D. 111.

str. 49. .. ') Viz Výbor z literat- České n. [. str. 312.
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se, že kníže Bořivoj nedlouho po svém pokřestění od Českých
pánů s trůnu knížecího svržen a ze země byl vypuzen z nenávisti
proti víře křestanské. Odebral se tedy na Moravu na dvůr Svato
plukův, kdež se slibem zavázal, že v Praze nový chrám na počest
Matky Boží dá zbudovati, poštěstí-li se mu, aby opět v Čechách
na trůn knížecí dosedl. I povolali jej skutečně Čeští páni zase na
stolec knížecí, on pak vrátiv se do Čech dostál slibu svému a dal
na hradě Pražském zbudovati kostel na počest královny nebes.
Zpráva ta potvrzuje tedy udání Dalimilovo. Dále praví legenda
Gumpoldova '), že kníže Spytihněv, strýc sv. Václava „zahořev
novou vroucností vystavěl chrám Boží k významnému uctění nej
blahoslavenější Rodičky Boží Marie Panny a svatého knížete apo
štolského.“ Gumpold však neudal, kde tyto chrámy byly vystaveny,
a při zprávě té byl v tom na omylu, že Spytihněva za prvního
knížete křesťanského pokládal. Zpráva jeho týká se co do chrámu
Matky Boží bezpochyby knížete Bořivoje. Mimo to dokládá Gum
pold, že se v dotčených chrámech Matky Boží'a sv. Petra „každého
roku nesčíslní zázrakové přispěním pomoci Boží zastkvěli.“ Leto
pisec Kosma činí též zmínku o dotčeném chrámu Matky Boží na
hradě Pražském. Podávaje zprávu o nastolení knížete Bracislava II.
r. 1092 vypravuje totiž, že tehdejší biskup se žákovstvem a se
slavnou processí uvítal příchozího do Prahy knížete „ve bráně
hradské před chrámem Panny Marie“, a jej pak k stolci knížecímu
doprovodil 2). Dle všech těchto zpráv byl tedy první, na počest
Matičky Boží věnovaný chrám v Čechách zbudován na samém
hradě Pražském, a stával nedaleko „velikých vrat u brány hradské“
t. j. asi v těch místech, kde nyní jest hlavní vchod do královského
hradu Pražského 3).
Ze všech těchto zpráv jest i to na jevě, že naši sv. apošto
lové Cyrill a Methud úctu k Matičce Boží v našem národu bedlivě
pěstovali. Tomu nasvědčuje i jiná Zpráva, že totiž první biskupský
chrám na posvátném Velehradě založen byl od nich ku cti a chvále
nejsvětější Rodičky Boží. Z toho tedy souditi můžeme, že i náš
milý sv. Václav hned od svého nejútlejšího stáří od své svaté báby
Ludmily a od kněze Pavla, žáka dvou sv. apoštolů našich, zbožně
vyučen byl v úctě k bl. Panně Marii, ačkoli v legendách zřejmé
zmínky o tom se nečiní; nebot to věc povšechně známá jest, že
missionáři katoličtí nikdy a nikde víru Kristovu nehlásali, aniž by
zároveň úctu k Rodičce Boží uváděli a rozšiřovali.
.) Prameny D. 1. str. 149. — ') Tamtéž D. H. str. 132 a. 133. — ') Viz
o tom na str. 16.
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O vřelé a hluboké úctě sv. Václava k Matičce Boží zachovalo
se nám však více rozličných pověstí, které až podnes v lidu našem
velmi známé jsou, a se také na proslulou svatyni Marianskou
v Staré Boleslavi vztahují. Boh. Balbín zaznamenal o tom dle
starých pověstí následující zprávu '): Kdykoli se sv. Václav při
rozličných příležitostech s odznaky a slávou své knížecí důstojnosti
u prostřed četného komonstva svého veřejně objevil, nosíval dle
jeho rozkazu jeden z dvořanů v čele průvodu knížecího na dlouhém
kopí zavěšený obraz Rodičky Boží. Krásný tento obyčej mívali za
starých věků ve východních zemích knížata křesťanská. Tuto
korouhev s obrazem Matičky Boží míval sv. Václav v čele komon
stva svého i když s vojskem svým do boje táhl, aneb když se
někdy k dvoru krále Německého ubíral. Pověst také vypravuje,
že korouhev tu obyčejně bl. Podivín nosíval, a že ji zejmena
í tenkráte nesl, když sv. Václav s vojskem svým do boje táhl proti
odbojnému vojvodovi Zlickému, který pak zázrakem ustrašen sv.
Václavu se poddal a pokořil. Na památku těchto pověstí dal sám
Boh. Balbín k svému latině sepsanému dějepisu Staré Boleslavi
přiložiti pěknou rytinu, proslulým umělcem Karlem Škretou r. 1670
nakreslenou, na níž vyobrazen jest sv. Václav, kterak maje po
boku svém vojvodu Zlického s vojskem svým vítězoslavně do Prahy
táhne. Nad vojskem vznášejí se dva andělé, a v čele celého vojska
vyobrazen jest bl. Podivín, jenž na koni sedě v pravici své korou—
hev s obrazem Matky Boží nese.
Jiná mezi lidem Českým mnohem známější pověst o vřelé
a hluboké úctě sv. Václava k Matičce Boží jest ve velmi úzkém
spojení s milostivým obrazem Panenky Marie, který se až podnes
v Staré Boleslavi v chrámu Marianském nachází, k němuž každo
ročně tisíce poutníků z celých Čech putuje, a který již v minulých
stoletích nazýván byl palladium země České t. j. ochranným obra
zem země České, poněvadž se zbožní předkové naši k Matičce
Boží Staroboleslavské nejen ve svých soukromných potřebách
a tísních, ale také v takových dobách o pomoc nebeskou utíkali,
když vlast naši obecné pohromy, válka totiž, neb mor, neb jiné
nemoce & svízele stíhaly. O původu tohoto milostivého obrazu
Mariánského koluje více pověstí, které se v podrobnostech, jako
se to u pověstí obyčejně sbíhá, od sebe liší, ale které se všechny
v tom shodují, že obraz ten ve zvláštním styku byl se sv. Methu
dem, se svatou Ludmilou a se sv. Václavem. Nejrozšířenější pověst
zní takto: Když kníže Bořivoj od sv. Methuda na Moravě byl
') Historia Boleslav. libr. VII. cap. III. pag. 9.
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pokřtěn a se do Čech navrátil, přišel pak i sv. Methud do Čech,
vyučil manželku Bořivojovu, nápotomní sv. Ludmilu, ve víře kře
sťanské a křest sv. jí udělil. Ludmila oddavši se celým srdcem
svým víře křesťanské, dala hned modly své, jež jako pohanka ctí
vala, roztlouci. Některé z těchto modl byly z drahých kovů zho
toveny, zvláště pak připomíná se jedna modla, jenž Krosina sloula
& celá z ryzého zlata byla upravena. Tyto tedy rozličné částky
bývalých modl dala_ sv. Ludmila ohněm rozlíti, z čehož zvláštní
směsice kovová povstala. Z této kovové směsice dala pak sv. Lud
mila rozličné nádoby při křesťanských službách Božích potřebné,
jakož i některé domácí nádoby zhotoviti, a mezi jiným i dotčený
obraz Matičky Boží, což se dle pověsti na radu a dle návodu sv.
Methuda stalo, který ve věcech uměleckých sběhlý byl. Před
obrazem tím, jejž sv. Methud posvětil, ctívala napotom sv. Ludmila
po celý čas živobytí svého Matička Boží, a měla jej také při své
mučenické smrti u sebe. Po sv. Ludmile zdědil obraz ten sv.
Václav, který jej z veliké úcty k Matičce Boží vždy při sobě na
prsou svých nosíval. Když pak sv. Václav smrt mučenickou v Staré
Boleslavi podstoupil, byl i tento obraz krví jeho mučenickou
zbrocen. Dva z vrahů sv. Václava, spatřivše obraz ten na prsou
jeho, vzali jej hned s sebou, a zakOpali jej v podhradí Starobole
slavském na jednom poli, kde napotom po dlouhá léta spočíval,
až konečně opět v století XII. byl nalezen. Tak vypravuje jedna
pověsť, ku které Boh. Balbín ještě následující zprávu dodal 1):
„V chrámu Staroboleslavském nachází se oltář sv. Kosmy & Da
miána, který sice není původu velice starého, avšak dosti důležité
svědectví o tom vydává, že posvátný obraz Marianský pochází od
sv. Cyrilla a Methuda. Jest totiž na tomto oltáři sličně vyobrazen
sv. Cyrill a Methud, kterak dotčený obraz Marianský sv. Ludmile
do rukou vkládají“ Dle jiných pověstí nebyl milostivý obraz Sta
roboleslavský ulit z ztroskotaných modl pohanských, ale sv. apošto
lové naši Cyrill a Methud přinesli jej již s sebou z Řecké země
na Moravu, a sv. Methud daroval jej napotom sv. Ludmile, když
ji ve víře křesťanské byl vyučil a pokřtil. Po její smrti náležel
pak obraz ten sv. Václavu, a přihodilo se s ním tak, jak pověst
na prvním místě tuto uvedená vypravuje. Jiná pověsť vypravuje
opět, že bl. Podivín po smrti sv. Václava dotčený obraz s prsou
jeho odňal, jej u sebe jako drahocennou památku choval, a když
napotom sám do blízkého lesa od vrahů zavlečen a oběšen byl,
odhodili a ukryli vrahové jeho tentýž obraz právě na tom místě,
') Historia Boleslav. libr. VlI. cap. III. pag. 9.
Památky Starobolcalavské.
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kde později po letech byl nalezen. V starých nábožných knížkách
lze se dočísti ještě jiných podobných pověstí 1), které se v jedno
tlivých podrobnostech od sebe sice liší, ale v tom se vždy shodují,
že milostivý obraz Staroboleslavský v rukou sv. Methuda, sv. Lud
mily a sv. Václava jednou se nalézal. Co se pak kovu týče,
z kterého obraz ten zhotoven jest, Opakují to četní spisovatelé.
jenž od věku XVII. až do věku nynějšího o něm psali, že není
ulit z ryzého zlata neb stříbra, aniž z nějakého jiného kovu samo—
rostlého, nýbrž z jakési směsice rozličných kovů, zlata totiž, stříbra,
mosazu atd. Boh. Balbín nazývá tuto kovovou směsici kovem
Korintským (aes Corinthicum) 2) a Spolu také vykládá. co vlastně
dle zpráv starých spisovatelů Latinských tímto kovem se vyroz
umívá. Když totiž staří, pohanští Římané přebohatého a pře
krásného města Řeckého, jmenem Korint, po dlouhých válkách
dobyli a je zapálili, teklo při tomto požáru rozlité zlato,
stříbro a mnohé jiné kovy v potůčcích do blízkého moře.
Později vybírali Opět z moře tuto směsici kovovou, která jakési
zbledlé, nažloutlé a oku velmi příjemné barvy byla. Mnohým
Římanům se tak velice zalíbila, že si jí nad zlato vážili 3). Tato
tedy směsice kovů rozličných nazývána byla kovem Korintským,
a poněvadž milostivý obraz Staroboleslavský dle řečených pověsti
z jakési podobné směsice kovové ulit byl, proto se o něm často
kráte psalo, že z kovu Korintského zhotoven jest. Kašpar Arsenius
z Radbuzy, děkan kapituly Svatovítské na hradě Pražském, o němž
záhy budeme více vypravovati, praví ve spisu svém, že ještě za
jeho času (t. j. v první čtvrti století sedmnáctého) v pokladnici
kollegiátního kostela Staroboleslavského pohárek čili kalíšek býval,
který z téhož kovu zhotoven byl, z něhož milostivý obraz Marian
ský ulit jest. Pohárek ten nazýval se vždy pohárkem sv. Václava,
poněvadž ho dle ústného podání sv. Václav za živobytí svého sám
užíval. O témž pohárku činí ještě více jiných spisovatelů zmínku,
kteří jej na své vlastní oči v Staré Boleslavi viděli; nyní ho tam
více není, a také žádný udatí neumí, kam se poděl, když ze Staré
Boleslavi zmizel. Starší spisovatelé vypravují, že mimo to zcela
podobný a z téhož kovu zhotovený pohárek býval také na Mělníce,
který vůbec pohárkem čili kalíškem sv. Ludmily nazýván byl.
O tomto Mělnickém pohárku zmiňuje se výslovně starý Český
Spisovatel Bohuslav Bílejovský z Malína, kněz pod obojí, jenž
1) Viz k. pi'. knížku sepsanou Janem Ig. Dlouhoveským z Dlouhé Vsi
pod názvem: Zdoroslavíček na poli požehnaném str. 17. a 18. “) Histor.
Bolesl. lib. VII. cap. 2., pag. G. :) Tak udává Plinius Histor. natural.
libr. 84. cap. 2.
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r. 1537 v Normberku „Kronyku Českou“ tiskem vydal, v níž doká
zati chtěl, že prý v Čechách přijímání pod obojí spůsobou obyčejem
bývalo od samého počátku křesťanství, za kterou příčinou se také,
ač marně, na dotčený pohárek sv. Ludmily odvolával. Bedřich
Schuberth podává ve svém spisku „Mělník a jeho památnosti“
o témž pohárku následující zprávu: „Podle starších pramenů byl
na počátku XIV. století v Mělníku, a sice buďto v děkanském
kostele aneb v kapli zámecké také kalich, o kterém se soudilo,
že se z něho první křesťanské kněžně sv. Ludmile při přijímání
požehnané víno podávalo. I kněz pod obojí a letopisec Bohuslav
Bílejovský byl toho mínění, a jednou téhož kalíšku i při mši svaté
použil. Kdy a jak se ztratil, není známo 1). Dle zprávy Boh. Bal
bína bývalo prý za starých časů v kollegiátním chrámu Staro
boleslavském více kalichů mešních, křížů a také jiných nádob
kostelních, které z téhož kovu Korintského ulity byly, jako milo
stivý obraz Matičky Boží.
Proti pověsti té, že sv. Cyrill a Methud milostivý obraz Sta
roboleslavský z Cařihradu čili vůbec z říše Byzantské s sebou byli
přinesli, namítali již v sedmnáctém století někteří, jakož z Boh.
Balbína vysvítá 51), že prý obraz ten do sebe nemá obyčejný ráz
Marianských obrazů Řeckých, zejmena pak, že Ježíšek na něm
není rouchem přioděn, jako na Řeckých obrazích z tehdejších časů
pocházejících přiodeň bývá. Boh. Balbín poukazuje však opět na
leckteré známky, kterými se obraz Staroboleslavský jaksi podobá
známým obrazům Marianským, které dle tradice sv. evangelista
Lukáš maloval, a které Řeckého rázu do sebe mají. Dále se od—
volává Balbín i na to, že sice na starobylých Ruských a Ruten—
ských obrazích Ježíšek vždy bezvýmineěně jest rouchem přioděn,
ale že v ohledu tom leckteré starobylé obrazy Řecké i výminku
činí. Jiní posuzovatelé pověstí Staroboleslavských opět za to měli,
že sv. Cyrill a Methud obraz dotčený z některé z těch rozličných
zemí s sebou přinesli, v nichž se dříve, nežli na Moravu přišli,
byli zdržovali, a že tudyž obraz Staroboleslavský za tou příčinou
úplný ráz Řeckých neb Ruských obrazů Mariánských do sebe
nemá. Ale domněnka ta, že milostivý obraz Staroboleslavský pů
vodně ulit byl v samých Čechách návodem sv. Methuda z kovových
bůžků pohanských, jež sv. Ludmila jako pohanka ctívala, byla
ve věku sedmnáctém nejrozšířenejší, a pokládala se také za pravdě
nejpodobnější. Poutnických svatyň Marianských jest na světě ne—
.) Mělník 3 jeho památností str. 35. 2) IIístor. Bolcsl. lib. VII. cap. II.
una K
„t.č.
u.
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sčetný téměř počet. Kdo se však s dějepisem těchto svatyň po—
někud jen zanášel, přesvědčil se o tom, že se o původu jejich jen
velmi zřídka zcela zjistěných dějepisných zpráv zachovalo. Obyčejně
nalezáme o původu svatyň těchto jen rozličné pověsti, které po—
dáním ústným z jednoho pokolení lidského na druhé bývaly pře
nášeny, až konečně teprv po dlouhých letech, mnohdy teprv po
celých stoletích ve spisech byly zaznamenány. Ano sbíhá se to
velmi často, že právě o původu nejslavnějších poutnických svatyň
Marianských jen záhadných pověsti se nám dostalo, ačkoli jinak
na jisto jest postaveno a závažnými doklady stvrzeno, že takové sva
tyně od časů nepamětných neustále od celých zástupů zbožných
poutníků bývaly každoročně navštěvovány. Známo jest také již od dáv
ných časů, že milostivě obrazy a sochy v nejproslulejších svatyních
Marianských Matku Boží představující nejsou obyčejně díla umě
lecká, ano že se na nich velmi často rozličných poklesků proti
pravidlům uměleckým shledává: všecko to nevadilo však 3. nevadí
nikterak až podnes tomu, aby se veliká úcta a důvěra k těmto
milostivým obrazům a sochám v lidu katolickém nezakořenila.
Ale ze zpráv o jednotlivých místech poutnických zaznamenaných
a také tiskem vydaných můžeme se snadno i o tom přesvědčiti,
že kterákoli poutnické, svatyně Marianská stala se jen tím způsobem
proslulou, poněvadž žádosti a prosby pokorné jednotlivých poutníků
tam příchozích na přímluvu Bodičky Boží vyslyšány byly i v pří—
padech takových, kde žádná lidská pomoc, žádné umění lidské nic
více nezpomáhalo. Vyslyšení proseb soukromých neb veřejných
a zázraky sběhlé jsou přední a nejhlavnější základy, na nichž
proslulost milostivých obrazů a soch Marianských spočívá, zvláště
pak, když některé ze zázraků těch vrchností duchovní dle před—
pisů církevních zkoušeny, a za pravé zázraky uznány byly. LeckdyS
se také již stalo, že některá svatyně Marianská po delší čas pro
slulá sice byla mezi obecným lidem, který do ní velmi rád pu
toval, aniž by se pozornost tak zvaných vyšších tříd neb vzdě
lanců na tutéž svatyni byla obrátila: najednou však pronikla po—
věst a také důvěra k tétéž svatyni i tyto třídy obyvatelstva, tak
že se zrak celé téměř země neb celého národu k této svatyni
obrátil, aniž by kdo příčiny dostatečné takového objevu udati
mohl. A to stává se leckdys za dob takových, když pohromy
obecné, válka totiž mor a hlad atd. některou zemi svírají. Když
pak za takových smutných dob pokorní prosebníci a nábožní pout—
níci v některé svatyni Marianske útěchy a pomoci skutečně nalezli,
napotom jim ovšem pražádné, i sebe vědečtější doklady toho pře
svědčení ze srdce nevyrvou, že Matička Boží v této svatyni své
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zvláštních milostí poutníkům pravým uděluje, a že tudyž obraz
její vším právem milostivým neb zázračným sluje. Na tomto
zbožném, osobním přesvědčení, jakož i na zázracích duchovní
vrchností stvrzených spočívá tedy úcta lidu katolického k svatyním
Marianským, jakož i k jiným místům poutnickým. Svatyně Ma
rianské po světě katolickém stávající vynikají počtem svým nad
jiné podobné svatyně poutnické. Kdo smysl má pro věci katolické,
porozumí tomu beze všech obtížností, proč právě nejbl. Panna
Maria, Rodička Boží po celém světě tolik svatyň má, v nichž ji
lid katolický neustále oslavuje, a za pomoc ve svých potřebách
vzývá. Naplňuje se i tím den po dni, & sice již přes 18 set let
onen prorocký výrok, jejž Panenka Maria, tenkráte asi šestnácti—
letá, chudiěká a ve světě neznámá dívčinka, tam na horách Jud
ských v domě své příbuzné sv. Alžběty z vnuknutí Ducha sv.
pronesla řkouc 1): „Hospodin shlédl na pokoru dívky své, nebo
aj, od této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou všickni

národové“
Tyto povšechné poznámky o vzniku a slávě svatyň Marian
ských nalezneme plnou měrou uskutečněny i při úctě, důvěře
a lásce, kterou se lid Český od více století k milostivému obrazu
Staroboleslavskému nese. To vysvítá částečně již z toho, co jsme
až posud o původu téhož obrazu vypravovali. Totéž potvrdí se
dále i tím, co nyní vypravovati budeme nejen o vynalezení téhož
obrazu a o vzniku veřejné úcty k němu, ale i o tom, jak hlu
boko se úcta k němu u nás v Čechách napotom do všech tříd
obyvatelstva zaryla, a jak veliké oslavy v jistých dobách se mu
dostalo. O vynalezení téhož milostivého obrazu nemáme tedy
žádných jiných zpráv po ruce, než které se ústným podáním
v zbožných pověstech mezi lidem udržely, a které teprv, pokud
víme, v první polovici věku sedmnáctého sepsány a tiskem vy
dány byly. První spisovatel Český, který je v jakési souvislosti
zaznamenal a tiskem uveřejnil, byl muž na slovo vzatý a velice
závažný, který si v dobách přetěžkých o církev katolickou v Če
chách, zejmena pak o hlavní chrám celé země České nevšedních
zásluh vydobyl. Byl to děkan kapituly Svatovítské Kašpar Arse
nius z Radbuzy, o němž J. T. Berghauer následující pamětní
zprávu v archivu dotčené kapituly nalezl, a také uveřejnil 2):
„Kašpar Arsenius z Radbuzy, rodem z Plzně, hlavního chrámu
děkan a generalni vikář arcibiskupa Pražského. Byltě to muž
velice pilný a bedlivý, práv kapitolních, chrámových jakož i ná—
') Lukáš ], 48. :) Pmtomartyr poenitnntian. Tom. I. pag. 319.
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boženství katolického vůbec horlivý zastavatel a tehdejších kacířů
přístrach. Byl velice jadrným kazatelem a také neunaveným číta
telem a spisovatelem, který vlastnoručnými rukopisy a listinami
po sobě zůstavenými archiv metropolitní bohatě opatřil, a roz
množil. Ztracené zboží chrámové a kapitolni úsilovnou pilností
vyhledával, přerušená nadací obnovoval. Kněžstvo k dobrým
mravům vzdělával. K chudým byl dobročinný, k chrámům Páně
a k všelikým zbožným podnikům velice štědrý. Poklad chrámu
Svatovítského, knihovnu, archiv střežil se zvláštní umělostí po
celý onen nad míru bouřlivý čas povstání. Zemřel dne 13. září
1629.“ Tomáš Pešina z Čechorodu podává též o Kašparu Arse
niovi podobný úsudek, ku konci kteréhož takto pravi: „Jemu má
co děkovati metropolitání kostel, že svaté ostatky & jiné posvátné
nádoby přese všecko násilí a bezpraví nepřátel byly zachráněny“
Tomáš Pešina uvádí také na více místech svého spisu roziičné
úryvky z denníku, jejž děkan Arsenius o bouřlivých událostech
tehdejšího času sám spisoval. Nuže tedy tento závažný a zaslou
žilý muž vydal tiskem v řeči České a také v řeči Latinské zvlá—
štní knihu o Rodičce Boží, ve kteréž mimo jiné o původu a o vy

nalezení posvátného obrazu Staroboleslavského, jakož i o vzniku
veřejné úcty k němu poněkud zevrubněji jedná. Kniha jeho
Česká byla dvakráte vydána tiskem. Druhé vydání vyšlo v Praze
1629, v kterém roce první vydání vyšlo, není nám známo, poně
vadž jsme se přese všecko hledání žádného výtisku d0píditi ne
mohli. Název knihy zní takto:
„Pobožná knížka o Blahoslavené Panně Marii a přečisté
Rodičce Syna Božího: a o divích, kteříž se dějí před jejím obra—
zem v Staré Boleslavi: nábožným poutníkům, a jiným křesťanům

velmi užitečná. Od důstojného kněze Kašpara Arseniusa z Rad
buzy, kostela sv. Víta na hradě Pražském děkana a arcibiskupství
Pražského oiiiciala. K žádosti mnohých věrných křestanův v nově
sepsaná. Vytištěna v Starém Městě Pražském u Pavla Sešia. Léta
Páně 1629.“ — Na druhé stránce jest obrázek dřevotiskový zázrač—
ného obrazu Bl. Panny Marie s Latinským nápisem: Dignare me
laudare te Virgo sacrata: Da mihi virtutem contra hostes tuos.
Spisovatel věnoval knížku tu pánům Vilému Slavatovi, vladaři
domu Hradeckého a Jaroslavu Bořitovi z Martinic. V předmluvě
své praví Arsenius hned na druhé stránce takto: „Poněvadž pak
v Staré Boleslavi jest kostel k poctivosti a pod jménem Blaho
slavené Panny Marie Matky Boží, do kteréhož veliké množství lidu
křesťanského z rozličných stran království tohoto Českého, pro
pobožnost toho místa, a pro rozličné divy, kteréž tu Blahoslavená
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Panna ukazuje, již od dávného času přichází, a obzvláštně z měst
Pražských ty dni mezi ochtábem Nanebevzetí Panny Marie, každého
roku s slavnou processí, a s velikým náboženstvím věrní křestané
obojího pohlaví tam vycházejí a putují, a mnozí z nich divná
dobrodiní Božská. tu přijímají: vida an až posavád žádný nebyl
kterýž by to všecko v Spis uvedl: z té příčiny já, kterýž od mla
dosti mé vždycky jsem byl služebníkem Nejblahoslavenější Panny
Marie a budu ještě (Bohda) až do poslední hodiny života mého,
abych k ní svou lásku a pobožnost ukázal, umínil jsem o ní,
s pomocí Boha všemohoucího, některé přední věci, prvé již dávno
všemu světu známé, ke cti & chvále jmena jejího psáti, a je do
tohoto krátkého sehrání pojíti: mnohým sice, vím o tom, nevděčný,
ale mnohým také k poznání hodný a užitečný. Podlé toho též,
aby dotčený její kostel v Staré Boleslavi vždycky ctěn byl, a lidé
tím raději do něho chodili, jej sobě poručený měli, chci k pro
spěchu a k potěšení poutníků, o začátku a spůsobu putování věr
ných křestanův do téhož kostela, oznámiti. Naposledy i divy
a zázraky, kteréž tam k vzývání té nejvelebnější Panny již od
mnoha let k zdraví lidskému Pán Bůh ukazovati ráčil, míním při
pomenouti.“ Celá kniha sestává z 15 kapitol. V jedenácté kapito—
lách jedná spisovatel o výtečnostech Matky Boží a o její úctě
vůbec. Teprv v kapitole 12. jedná o milostivém obrazu Staro
boleslavském, & kapitola ta jest nadepsána: „Kdy a kterak puto
vání k obrazu blahoslavené Panny Marie do Staré Boleslavi začalo,“
a zní doslovně takto:
„Za panování krále Vladislava, okolo léta 1160, putování
k obrazu Matky Boží v Staré Boleslavi tímto způsobem se začalo.
Byl v Staré Boleslavi nějaký pracovitý a robotní člověk, Matky
Boží (jakž tu těch časův i jiní všickni byli) veliký milovník: ten
na tom místě, kdež nyní jest Matky Boží kostel a veliký oltář, měl
pole neb dědinu, kteroužto dědinu oraje, když na to místo vel
kého oltáře přišel, zastavili se koní, od toho místa zpátkem postou
pali, a pluhu dále táhnouti nikterakž nechtěli. A když tu voráč
na tom místě těžce s koňmi pracujíc dlouhou chvíli stál, pravil
sám k sobě: Něco tu divného jest. A bijíc koně aby táhli, vtekl
tůze radlici do země, a hle maličký k stříbru neb mosazu nápo
dobný obraz Blahoslavené Panny Marie a obraz Syna jejího Pána
Ježíše, an ho chová na svých rukách, jemu se zjevil a ukázal. Kterýž
uzřev, podivil se, a nevěda od koho, aneb kdy by tu zakopán byl,
vzal jej s úctivostí, a do domu svého nesl. Na ráno chtě ten obraz
ohledati, nikdež ho více nespatřoval: jakž pak k práci své ven na
pole vyšel, obraz ten na témž místě, kde jej prvé v_yvoral,spatřil.

328

Vzal jej do domu po druhé, a opět následující noc na to místo
sám se navrátil. Vzal jej i po třetí, a stalo se tolikéž. I divil
se tomu velice, a rozmejšlejíc se nad tou věcí, a srozuměv tomu,
že by tu nějaká moc Boží byla, vidělo se mu, jakž ináleželo, aby
takový obraz dal do kostela. Vzav jej tehdy z toho místa, šel
s ním k děkanovi a k kanovníkům kostela sv. Václava v Staré Bo
leslavi, a vypravujíc jim, co se tu přihodilo, dal jim ho do ko
stela k schování. Ale divná věc, i z “toho kostela na dotčenou
dědinu, na též místo, jednou i po druhé se navrátil. Tu ti ná
božní &Boha bojící kněží, věc tu u sebe rozvažujíce, jedni k druhým
pravili: Jistě div Boží jest toto, že obraz tento již po tolikráte
na to místo sám se navracuje, bezpochyby, že Blahoslavená Panna
Maria to místo sobě oblíbila, a na něm ctěna býti chce. Protož
snesše se na tom všickni, dali na témž místě k poctivosti jména
jejího kapličku kamennou postaviti, aby v ní obraz ten poctivě
chován a ctěn byl. To když uslyšeli všickni okolní obyvatelé,
jaký to div Pán Bůh ukázati ráčil, počali ten obraz a to místo
v veliké vážnosti & poctivosti míti, & mnozí znamenitější, a zvláště
ti, jenž byli milovníci Blahoslavené Panny Marie tam přicházejíce,
nábožně se modliti, a ctíce v tom obrazu tu, kterouž vyzname
nává Blahoslavenou Pannu, pravili: Tys Matka Boží, tys naše
milostivá před Pánem Bohem přímluvnice: tebe ctíti a chváliti bu
deme, my, i naši budoucí na věky. A když to pomalu den ode
dne v okolních končinách, po vsích & městech se rozhlašovalo,
mnozí lidé, a mezi těmi někteří nemocní k spatření toho obrazu
tam přicházeli, a ňákou pomoc odtud očekávali. Aniž v naději své
zklamáni byli. Neb místa toho pobožnost a svatost tělům zdravým
zdravou mysl, neduživým pak uzdravení nemoci dávala. Mnozí
také ve všelijakých ouzkostech a těžkostech postavení, na pout
k Matce Boží do té kapličky se slíbili a putovali a mnozí z nich
v svých modlitbách bývali od Pána Boha uslyšáni, tak že začkoli
z víry a pokory právě žádali, bylo jim pomoženo. Odtud potom
přišlo, že častokráte v houfích lidé do té kapličky putovali, neto
liko muži, ale i ženy a panny i děti, obojího pohlaví, duchovní
i světští: a téměř každý z nich přicházeje tam, svou pobožnost
nějakým darem prokazoval. Někteří pro milost, kterou měli
k Matce Boží obětovali vosk, někteří peníze aneb roucha, aneb jiné
divné věci pokorným srdcem přednášeli. Žádný před obličejem
Božím, který tu divné věci působil, s prázdnýma rukama se ne
ukázal, ale jeden každý, seč býti mohl, ke cti a chvále Matky
Boží nějakou obět učinil. Odkavád vidouce nábožní správcové
té kapličky, že to vůlí Božskou se začalo, bojíce se vůli Božské

329

protiviti se, z těch oliěr a obětí věrných křestanův dali tu ka
pličku rozšířiti, udělavše z ní kostel: kterýž že pro množství pout
níkův, jenž tam těchto časův dvakrát nejméně každého roku s slavnou
processí, s velkým náboženstvím, s pokorou srdce a láskou k Pánu
Bohu, z okolních měst a vesnic přicházeli, ještě malý byl; jest
nedávných let nemálo rozšířen a zveleben. Že pak tu při obrazu

!

i

Blahoslavené Panny Marie, jak z počátku, pak i potom, mnozí
a častí dáli se divové, a mnoho lidí od rozličných nemocí uzdraveno
bylo: zprávu o tom činí toho lidé starožitní, kteříž posavád jsou
živi, aneb nedávno zemřeli: ale že pro sprostnost aneb nedbalost
popsáni nebyli, a lidé aby je v své paměti snášeli, na to nedbali,
protož mnoho, ještoby bylo hodně paměti, což se tu dálo, přišlo
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v zapomenutí. Kostel pak toho času vystavený z offěr a z obětí
dobrých a pobožných křestanův, jest na svědectví divův činěných
až do“dnešního dne. Odkud pak, neb kterak ten obraz na to pole
se dostal, z zprávy starých lidí a z kostelních pamětí se nachází:
že ten obraz byl jest sv. milého Václava, jemuž on každodenně ná
ležitou počestnost uděloval a jej také jakožto horlivý milovník Bla
hoslavené Panny Marie často při sobě nosil. Jako i tehdáž, když
pro vim Krista Pána mučedlnictví v Staré BOleslavi trpěl, ti dva
lotříkové Styrsa a Ilněvsa, kteří jej nemilostivě bíti a mordovati
pomahali, spatřivše při něm takový obraz, jej od něho vzali, a na
svrchu dotčeném poli (neb blízko jest od téhož místa) potupně.,
aby snad tudy jejich nešlechetnost vyjevena nebyla, zakopali. Kdež
zůstával tak dlouho zakopaný, až od toho voráče, o němž napřed
oznámeno. byl nalezen. Žeby pak dotčený obraz sv. Václava byl,
tomu i toto za důvod jest, že při kostele Staroboleslavském spa
třuje se až podnes koílíček sv. Václava, právě z podobného kovu
(o němž jakýby byl žádný z průbýřův viděti a poznati nemůže),
z jakéhož jest jmenovaný obraz Blahoslavené Panny Marie; které
hožto koflíčku on k nápoji užíval, a z něho také ten večer, nežli
smrt umučení svého trpěl, Spolu sedícím za stolem služebníkům
svým, aby milost sv. Michala Archangela, aby jak duši jeho, tak
i jejich duše donesl do příbytku věčného, laskavě připil. Z čehož
snadno souditi se může, že poněvadž ten koílíček spolu s obrazem
z jednoho a sobě podobného kom jest, že týž obraz Blahoslavené
Panny měl jest sv. Václav. Jakož pak tomu nábožně věřiti se
může a má.“ Z tohoto jednoduchého, nelíčeného vypravování, ku
kterémuž nákres posvátného obrazu jsme připojili. vysvítá, že
se ve zbožných pověstech o vynalezení milostivého obrazu Staro
boleslavského hlavně na dvě věci váha klade. První z těchto
dvou věcí jest, že milostivý obraz, byv na. poli vyorán, pětkráte
se na totéž místo zázračně navrátil, až z toho všem patrno bylo,
že Matička Boží ua témž právě místě a ne na jiném chce vzývána
a ctěna býti. Druhá vynikající věc jest, že úcta témuž obrazu
milostivému vzdávaná z počátku jen na lid obecný se obmezovala;
nebot jen skromná kaplička na témž místě byla zbudována, a po
zději z dobrovolných příspěvků jen jakýsi skrovný kostelíček.
Zcela podobné dvě stránky vynikají velmi často při vzniku jiných
poutnických svatyň Marianských. Rodička Boží vyvolí si jako krá
lovna nebes a země a naznačí místo, na němž ctěna a vzývána
býti chce. Dle dějepravy biblické vyvolil si Hospodin Bůh sám
také některá místa zvláště k tomu účelu, aby se mu na nich oběti
přinášely. Skromná pak kaplička, a napotomní skromný kostelíček

331

z almužen zbudovaný, upomíná na to, že Rodička Boží, jako sám
Pán Ježíš na pokoře, na skromnosti hlavní své zalíbení má, a že
jen na základě této ctnosti každý podnik k časnému a věčnému
blahu člověka může trvanlivé prospívati, tak jako hluboká pokora
Marie Panny přední toho byla příčinou, že si ji Syn Boží za svou
matku vyvolil; „Hospodin vzhledl na pokoru dívky své“ pravila
Rodička Boží sama o sobě. Napotom ji však Hospodin opět tou
měrou po celém světě oslavil a vyvýšil, že žádný svatý a žádná
světice Boží podobné úcty nepožívá, jako Rodička Boží; „od této
chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové,“ pravila opět
sama Rodička Boží. Tomuto tedy vývoji převeliké oslavy Rodičky
Boží vůbec, podobá _se i vývoj veliké úcty a oslavy, kteréž se
milostivému obrazu Staroboleslavskému v pozdějších stoletích do
stalo. Od století XII., až do druhé polovice století XVI. jsou
nám příběhové téhož obrazu takřka úplně rouškou zastření. že
o nich jen z pověstí chudičké zprávy máme, jako ku př. tu, že
sv. Jan Nepomucký před umučením svým k témuž posvatnému
obrazu putoval a se tam na smrt svou připravoval. Hlavní pří
činou toho jest, že za časů válek husitských nejstarší listiny
a zápisky Staroboleslavské, z kterých bychom čerpati mohli, na
zmar přišly. Kapitola samá utrpěla v dobách těch, jakož i celá
Stará Boleslav velkých ztrát a mnohých svízelú. Když války hu
sitské počaly, hledala jedna část kanovníků Svatovítských útočiště
své v Žitavě, a tam se také kanovníci Staroboleslavští za toutéž
příčinou odebrali.
&. 1421 byli již Pražané pod obojí posádkou
v hradu Staroboleslavském; kterak a kdy se hradu tohoto zmoc
nili, o tom se nám zpráv zjistěných nedostává. Dějepiscové mají
za to, že tak zvaní bratří Orebští hradu Staroboleslavského dobyli.
Táhnouce totiž z kraje Hradeckého pod vedením Hynka Krušiny
z Lichtenburku Pražanům na pomoc proti králi Sigmundovi, vzali
cestu krajem Boleslavským, kdež nejprvé klášter Hradištský roz—
bořili. Na svém dalším pochodu ku Praze dobyli bezpochyby
i hradu Staroboleslavského, v němž se pak Pražané usadili. Pán
Jan z Michalovic, příznivec ln'ále Sigmunda, chtěl napotom tentýž
hrad Pražanům odejmouti, avšak nepodařilo se mu to. Po bitvě
u Lipan (1434) navrátila se kapitola ze Žitavy opět do Staré
Boleslavi. Ale když po smrti krále Sigmunda (1437) nové bouře
vypukly, nucena byla útočiště své až v Budíně hledati, karuž
i poklad a starobylé listiny kapitolní a chrámové zavezeny byly.
Listiny tyto nebyly však nikdy více do Staré Boleslavi navráceny;
možná že v Budíně zůstaly a tam se konečně ztratily 1). Po na—
') B. Balbín Ilist. Bolcsl. libr. VI. cap. Vl. pag. 31.
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vrácení svém z Budína měla kapitola za panování krále Ladislava
(1453—1457) kratičkého oddechu: avšak za panování krále Jiří
z Poděbrad (1458 —l47l), který straně pod obojí mnoho nadržoval,
utrpěla pak kapitola velice mnoho, poněvadž se tak jako kapitola
Svatovítská od pravého učení katolického odchýliti nechtěla. Hrad
Staroboleslavský byl vojskem královským obsazen, a podhradí
tamní dostalo se do rukou důvěrníka králova pána Jindřicha
z Michalovic, jemuž panství Brandýské náleželo. Větší část zboží
kapitolního přišla v cizí ruce, a kanovníci zdržovali se tou dobou
dílem na Moravě. dílem v Budějovicích a také v Plzni. Napotom
udály se i v obyvatelstvu Brandýském a Staroboleslavském velké
změny náboženské. Po smrti pána Jindřicha z Michalovic (1463)
stala se dědičkou panství Mladoboleslavského a Brandýského
sestra jeho Majdalena, jenž provdána byla za pána Jaroše Tova
čovského z Cimburka, bratra to proslulého pána Ctibora Tovačov
ského. Pan Jaroš Tovačovský, nejvyšší komorník království Českého.
stál však v čele strany pod obojí, řídé ustavičně odpor její proti
straně katolické v zemi, a tudyž i na panstvích svých stranu pod
obojí všemožně rozšiřoval. Jeho druhá manželka byla paní Jo
hanka z Krajků. Paní tato zdědivši po něm dotčená panství,
učinila napotom svého vlastního bratra Kunrata z Krajků dědicem
panství Mladoboleslavského a Brandýského. Za časů Johanky
z Krajků staly se tedy Mladá Boleslav a Brandýs hlavními sídly
Jednoty bratrské; Kunrát z Krajků byl též Jednotě bratrské
zcela oddán, a proto ji všemožně rozšiřoval. Po smrti jeho r. 1542
zdědil syn jeho Arnošt dotčená panství a byl též velkým příznivcem
Jednoty bratrské, ale r. 1555 pozbyl panství Brandýského a sice
za pokutu pro odpor svůj proti králi Ferdinandu I. v čas války
Šmalkaldské. Od r. 1555 stalo se tedy panství Brandýské pan
stvím komorním a následkem toho stala se nejen v Brandýse ale
i v Staré Boleslavi velká změna ve věcech náboženských.
Všechny tyto události od počátku válek husitských až do
druhé polovice věku šestnáctého způsobily sice nemalé překážky,
že se poutníci tak často a tak hojně na poutě do Staré Boleslavi
ubírati nemohli, jako dříve. Ale kapitola Staroboleslavská zachovala
vždy tak jako kapitola Svatovítská víru katolickou, a seč mohla
pracovala o vzniku jejím. I když se Brandýs jedním z hlavních
sídel Jednoty bratrské byl stal, nepřišla skromná svatyně Marian
ská ve Staré Boleslavi k zapomenutí. Katolíci si ji i tenkráte
vážili. Tomu nasvědčuje událost ta, že ku konci věku patnáctého
Český rytíř Jan Kapoun ze Svojkova svůj štít v tamním kostelíčku
Mariánském dal zavčsiti, a že potomci jeho napotom i celý koste—
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líček, stářím již sešlý znovu dali vystavěti 1). Jakmile se pak
panství Brandýské a tudyž i hrad Staroboleslavský do správy
císařské dostal, pečovala kapitola Staroboleslavská bedlivě o to„
aby rozličné bludy náboženské v tamním okolí po více let rozsé
vané opět byly vyhostěny. V příčině té byli zejmena bedlivi: pro
bošt Václav Franta, jenž se později stal světícím biskupem Praž
ským, dále nástupce jeho v proboštství Staroboleslavském Petr
Pěšín, rodem z Horšova Týna, bratr jeho Ondřej Pěšín, děkan
Staroboleslavský, jakož i nástupce jeho Jiří Steinwasser od Jízeíy.
Na žádost & pozvání těchto horlivých mužů přicházívali tenkráte
začasté mimo jiné duchovní i někteří kněží z Tovaryšstva Ježíšova do
Staré Boleslavi, aby tam a v tamním okolí lid v křesťanské víře
vyučovali. S oživením víry katolické v těchto krajinách jakož
i v Čechách vůbec, na němž ze všech stran duchovenstvo světské
a řeholní pilně pracovalo, počaly se i poutě k milostivému obrazu
Staroboleslavskému častěji než dříve vykonávati. Z Prahy dochá
zela již ku konci věku šestnáctého dosti četná processí k témuž
obrazu. Zejmena pak sluší poznamenati, že někteří členové sta
rých panských rodin Českých milostivý obraz Staroboleslavský rádi
navštěvovali; byli to pánové z Kolovrat, z Martiníců, Berkové,
Pemšteinští a jiných více. Avšak již ku konci věku XVI. a pak
na počátku věku XVII. byly v Čechách za panování císaře
Rudolfa II. (1576—1612) neustálé a tuhé třenice mezi tak zva
nými utrakvisty číli „stranou pod obojí“ a mezi katolíky, kteří se
tenkráte „strana pod jednou“ způsobou totiž Tělo Páně přijíma
jící, nazývali. Strana pod obojí nepřidržovala se však více, jako
staří utrakvisté Čeští kompaktátů Basilejských, ale sestávala z ta
kových Čechů, kteří se Německé víry Luteranské uchopili, a pak
z tak zvané Jednoty bratrské, která se dílem učení Kalvínského,
dílem bludů Pikhartův přidržovala'1). Tito tedy noví utrakvisté,
spřátelivše se úzce s protestanty v Německu pracovali všemožně
o to, aby protestantismu v Čechách úplná svoboda byla propůjčena
a zaručena, což ovšem nejen na škodu víry katolické ale také na
škodu národnosti České bylo. K dosažení cíle tohoto naskytla se
jim konečně r. 1608 dobrá příležitost, když Matiáš svého bratra
Rudolfa II. s trůnu svrhnouti, a na něj sám zasednouti chtěl. I vynu—
tili tedy na císaři Rudolfovi II., jenž právě ve velkých byl nesná—
zech, list královský čili majestát, kterýmž protestantům v Čechách
úplná svoboda a všelijaké výsady byly propůjčeny. Majestát ten
,) Balbín, Epítome, libr. V. cap. XIII. pag. 599.; Paprocký o stavu ry
tířském str. 68. 2) Dr. Klem. Borový, Dějiny diecése Praž. str. 321.
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podepsán byl od císaře Rudolfa 11. dne 9. července 1609. Strana
katolická, sestávající jednak z Čechů, jednak také z Němců v Če—
chách zrozených, tušila' to již tenkráte velmi zřetelně, že výsady
& výhody, které se tímto majestátem protestantismu Německému
propůjčovaly, jen k větším ještě rozbrojům v zemi, a konečně
nejen ku škodě víry katolické, alei ku škodě dědičných práv
zemských a k ponížení království českého povedou. A že toto tu
šení nebylo nepodstatné, ukázalo se zjevně již po několika letech.
V těchto tedy smutných poměrech hledali katolíci pomoc u Boha,
a sice skrze přímluvu nejsv. Rodičky Boží, obrátivše k tomu cíli
a knnci pozornost svmi na milostivý obraz Marie Panny ve. Staré
Boleslavi, jehož horlivým ctitelem dle pověsti již náš milý sv.
Václav býval, který zbožnosrí a moudrosti svou nejen samostat
nost země České, ale i národ Český před hrozící mu záhubou
zachránil. Ještě téhož roku, v němž majestát dotčený vydán byl,
zařízeno bylo tedy, a sice dne 18. září velikolepé processí pout
nické z Prahy do Staré Boleslavi, v němž se nejen obecný hd,
ale i zámožní měšťané Pražští, mnozí šlechticové a také řeholní
a světští duchovní hojně súčastnili, ačkoli se z počátku z více
stran všelijaké námítky a překážky proti processí tomu činily.
Poutnické processí toto uspořádali někteří kněží z Tovaryšstva
Ježíšova, jenž tenkráte v chrámu Páně u sv. Jakuba na Starém
městě Pražském od více let již Česká kázání držívali. z tohoto
chrámu vyšel pak dne 18. srpna celý, velikolepý průvod, v němž
četní mužové, majíce v pravici své velkou berli poutnickou krá
čeli. V čele průvodu byl jeden z kanovníků Svatovítských. Ducho
venstvo konalo modlitby a zpěvy v řeči Latinské; světští poutníci
byli na dvě třídy rozděleni, z nichž jedna pobožnost svou v řeči
České, druhá pak v řeči Německé vykonávala. a tak též byly
i kázaní a ostatní pobožnosti v chrámu Marianském v Staré Bole
slavi střídavě v obou řečích zemských konány. Hlavní úmysl a účel
celé této pouti byl následující: Poutníci měli u milostivébo obrazu
Staroboleslavského Matičku Boží vroucně za pomoc vzývati, aby
přímluvou svou u Boha nápomocna byla zemi České ve všech
svízelích a potřebách, které ji tenkráte svíraly a víru katolickou
ohrožovaly. Celé processí zdařilo se výborně, a skončilo se také
druhého dne v největším pořádku. A při této pouti stalo se také
ponejprv, že se zbožní předkové naši k milostnému obrazu Staro
boleslavskému, jakožto k ochrannému obrazu celé země České,
za pomoc utíkali, pročež tentýž posvátný obraz od této doby
častěji nazýván byl „palladium země České“ t. j. ochranný obraz
země České. V Praze, a vůbec v Čechách způsobila tato slavná.
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pout Marianská velikého dojmu nejen na katolíky ale i na jino
věrce. Od té doby konaly se pak na svátek Nanebevzetí Panny
Marie každoročně slavné poutě z Prahy do Staré Boleslavi k obrazu
milostnému, a od této doby obracela se pak čím dále tím větší
pozornost na tentýž milostivý obraz, což i k tomu přispělo, že se
v Staré Boleslavi nová velkolepá svatyně na počest téhož obrazu
r. 1617 stavěti počala. Stalo se to následujícím způsobem. R. 1611
přiměli stavové Čeští císaře Rudolfa II. k tomu, že se z panství
poděkoval a všech zemí svých bratru svému Matiášovi postoupil,
jehož si titéž stavové za krále Českého zvolili. Nedlouho na to
zvolen byl král Matiáš také za císaře Německého. Matiáš, stav
se králem Českým, byl již 54 let stár, a teprv v tomto roce stáří
svého se oženil, nemoha se dříve nikdy s bratrem svým císařem
Rudolfem II. 0 nevěstu svou dohodnouti. Pojal sobě tedy za man
želku příbuznou svou, dcem strýce svého arcivévody Ferdinanda
Tyrolského, jmenem Annu, zrozenou r. 1585. Císařovna Anna byla
od mladistvých let svých v duchu katolickém vychována a utvrzena.
Matka její, rozená princezna Mantovanskff, byla velice zbožná
a založila v Inomostí zvláštní klášter pro paní stavu šlechtického,
do něhož pak sama vstoupila a v něm až do smrti své setrvala.
Císařovna Anna pokládá se tedy za první zakladatelkyni nynějšího
chrámu Matičky Boží v Staré Boleslavi. Chrám tento nebyl sice
na útraty její zcela vystavěn, k tomu přispívalo mnoho jiných
ctitelů posvátného obrazu Staroboleslavského, ale císařovna Anna
přispěla dle zprávy Boh. Balbínem zaznamenané 1) k tomuto účelu
mnohem většími příspěvky než všickni, obětovavši několik tisíc
dukátů, a ona prý také vlastně o tom rozhodla a se na tom
usnesla, že nový stkvostuý chrám na počest posvátného obrazu
Staroboleslavského dá vyzdvihnouti. Ostatek vydobyl si v této
záležitosti velikých zásluh tehdejší probošt Staroboleslavský Jan
Chrysostom Kilian, a tamní děkan David Drahovský z Horšteinu,
a také někteří kněží z Tovaryšstva Ježíšova. Jos. Prok. Hor
čice vypravuje, že na rozkaz císaře Matiáše od r. 1616 dříví,
vápno a peníze na stavbu nové svatyně Marianské vykázány byly
z důchodů panství Brandýského a Poděbradského, jakož tomu
listiny v kapitolním archivu Staroboleslavském uložené nasvědčují.
Stavitelem chrámu byl Jakub Devaccaní, rodem z Italie. Stavba
chrámu počala skutečně r. 1617, ale hned roku příštího vypuklo
v Praze povstání protestantských stavů Českých, v němž pánové
Slavata a Martinic z okna hradu Pražského do přík0pu vyhozeni
') l—Iistor.Boleslav. libr. VII. cap. 4. pag- 2.
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byli. Byltě to smutný počátek tak zvané 30leté války, která.
nesčetných útrap a soužení celé vlasti naší způsobila. Téhož
r. 1618 dne 15. prosince zemřela císařovna Anna a dne 20. března
1619 zemřel i císař Matiáš. Stavba nové svatyně Marianské ztra
tila tím svých hlavních podporovatelů. Avšak horlivost tehdejšího
probošta Staroboleslavského Jana Chr. Kiliana nedala se tím
zastrašiti, stavěl tedy dále a r. 1622 zakoupil k této stavbě, jakož
i budoucím potřebám kapitoly Staroboleslavské od města Brandýsa
kus skály v straně k Zápům ležící za 65 kop grošů. Další stavby
chrámu ujímali se všemožně titéž páni Vilém Slavata a Jaroslav
Martinic, kteří byvše r- 1618 z okna hradu Pražského vyhozeni,
zázračně ochranou Rodiěky Boží na živobytí byli zachování. Tak
dovršila se v krátké době aspoň budova chrámu nového, jemuž
však ještě věže a vnitřní okrasy scházely. Mezi tím zuřila již tak
zvaná. válka BOletá, v níž nejen tato nová svatyně a chrám Svato
václaVSký ale i posvátný obraz Matičky Boží zvláštních pohrom
a potupy přetrpěly, jakož nyní o tom vypravovati budeme.
V měsíci červenci r. 1630 objevil se Gustav Adolf, král
Švédský s vojskem svým v Pomoří, a ve spolku s Německými
protestanty počal bojovati proti císaři Ferdinandu II. Jsa muž
velice ctižádostivý, chtěl nové protestantské císařství v Německu
založiti na zříceninách víry katolické. Gustav Adolf padl sice
r. 1632 v bitvě u Lůtzenu, ale Švédové vedli válku tu napotom
ještě až do r. 1648. V této době utrpěla země Česká nevyslovi
telné zpousty, veliké množství vesnic a měst bylo vydrancováno
a Spáleno, a na dva milliony obyvatelů zahynulo dilem hladem
a nouzí, dilem pak barbarským ukrutenstvím, kteréž Švédští a
Němečtí protestanté v Čechách provozovali '). Hned tedy r. 1631,
když Gustav Adolf katolické vojsko v bitvě u Breitenfeldu, ne
daleko od Lipska byl porazil, vtrhl spojenec jeho, protestanský
kurfirst Saský s vojskem svým do Čech. V celých Čechách byla
tenkráte jen malá hrstka vojínů císařských, kteří se s četným
vojskem Saským do boje odvážiti nemohli. Hlavní velitel vojska
Saského, jménem Arnheim, táhl tedy beze všech překážek přímo
ku Praze. Když vojsko protestantské dne 11. listopadu 1631 ku
Praze přišlo, nezbývalo Pražanům nic jiného, než aby města svá
Arnheimovi pod jistými podmínkami vzdali. Mezi těmito pod
mínkami byly i tyto: Předně, aby Saské vojsko žádnému na ži
vobytí a na zboží neškodilo; za druhé, aby se kostelům kato—
lickým, klášterům a jiným osobám, na kteréž protestanté hlavně
') V. V. Tomek, Děje král. Česk. str. 299.
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měli namířeno, v ničem neubližovalo. O splnění těchto podmínek
nestarali se však Sasíkové mnoho, a řádili potom v Čechách
vůbec dle libosti , pleníce , loupíce a vyplašujíce obyvatelstvo
z domů kdekoli a jakkoli jen mohli. Z Prahy odvezli tenkráte
četné, drahocenné věci do Saska, mezi nimi i bohaté sbírky po
císaři Rudolfu II. Saské vojsko vyjíždělo také často z Prahy na
kořist a drancování do rozličných bližších měst a vesnic. Dne
24. února 1632 vyjeli si tedy dva Saští rytmistři, jakýsi Hrbovatý
Říčan a Jan Tonner se svými jezdci do Staré Boleslavi. Tam
nejen všechny domy vydrancovali, ale i s koňmi do obou kostelů
tamních vjeli. Kdekoli v kostelích těch nějaký kus zlata, stříbra,
cínu neb mosazu spatřili, všecko napořád brali. Kalichy, ciboria,
monstrance, svícny, lampy a mešní roucha, z kterých si velký
posměch tropili, také odnesli. Ostatní pak věci, které se jim ku
kořisti nehodily jako oltáře, sochy, stolice, obrazy, zlomyslně po
lámali, posekali a popálili. S kořistí svou odnesli pak i milostivý
obraz Matičky Boží do Prahy, kdež jej svému plukovníku baronu
Vavřinci Hoftkirchovi, jenž od Arnheima ustanoven byl za veli
tele Starého města Pražského, doručili. Tentýž VavřinecHoífkirch byl
protestant a rodem Rakušan; byv však pro buřičství své z Ra
kouska vypovězen vstoupil do služby kurňrsta Saského, a tak se
s vojskem Saským do Prahy dostal. Dne 29. března 1632 dal
napotom Hoffkirch na Staroměstském náměstí Pražském, naproti
kostelu Týnskému novou šibenici a kolo vystavěti, a na ní jednoho
tovaryše tesařského oběsiti, poněvadž z venkova jakýsi list do
Prahy přinesl, nevěda, že to Sasíkové pod ztracením hrdla byli
zakázali. Ale zrovna naproti této šibenici dal Hoíl'kirch také na
dvě staré, rozlámané židlice milostivý obraz Matičky Boží Staro
boleslavské postaviti, a kolem židlic jehlance z pik a mušketů
utvořiti. Vedle obrazu posvátného zavěsen byl půlarch papíru, na
němž v Německé řeči vypsána & pečetí potvrzena byla jakási
domnělá příčina této rouhavé potupy obrazu milostného. Pro
množství Saských vojáků kolkolem stojících nemohl však žádný
katolík toto písmo přečísti. Někteří lidé vypravovali, že Hoíikirch
proto tak rouhavě obraz zázračný potupil, aby se vidělo, že obraz
ten dosud v Praze a v jeho moci jest, a že se tedy zázračným
spůsobem do svého kostela Staroboleslavského nenavrátil, jako
prý tenkráte sem a tam se povídalo. Jiní opět pravili, že Hoff
kirch touto ohavnou potupou milostivého obrazu katolíky k tomu
chtěl donutiti, aby si jej od něho velikou summou peněz vykou
pili, což se pravdě mnohem podobnější býti zdá nežli první do
mněnka. A tu nelze nám mlčením pominouti příběh zvláštní,
runa,

Stuobolonhnké.
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který nám svědectví podává o hrdinské zmužilosti jedné paní
České, jakož i o její vroucí lásce k Matičce Boží. Když posvátný
obraz Staroboleslavský u prostřed kacířských Sasíků naproti šibe
nici rouhavě byl vystaven, prodrala se najednou jedna paní Česká,
jmenem Alžběta z Plavna, rozená z rytířů Českých Kořenských,
skrze dav lidu kolem stojícího, ano i skrze vojáky Saské až
k samému téměř obrazu milostnému, kdež na kolena svá padnouc,
velikým hlasem zvolala: Rodičko Boží, Panno nejsvětější! nepro
dlívej mstíti se nad tvými nepřátely! I přiznala se pak tatáž paní
ještě, kterak na smrt byla připravena, majíc za to, že ji některý
z vojáků kacířských na témž místě usmrtí. Řízením Božím byla
však hrdinská paní tato zachráněna, nestalo se jí ničeho, tak že
po vykonané modlitbě své pokojně nazpět odešla. Říkává se, že
mlýny Boží pomalu sice, ale dobře melou, a přísloví to naplnilo
se i na dotčeném baronu Hoň'kirchovi, jakož záhy o tom vypra
vovati budeme. Saské vojsko mělo Prahu ve své moci až do po
lovice měsíce května téhož r. 1632, a po ten celý čas choval
Hoffkirch milostivý obraz Staroboleslavský u sebe ve svém bytu,
a sice na náměstí Staroměstském v domě tehdejšího komorního
rady rytíře Antonína Binago, jenž rodem svým Italian byl. Mezi
tím sebral Opět proslulý vůdce vojenský Waldstein na žádost
císaře Ferdinanda II. nové vojsko, a položil hlavní svůj byt do Rakov
níka. Odtud udeřil na Sasíky v Praze, dobyl na nich nejprvé
Malé Strany, na to pak dne 15. května i hradu Pražského, a
v krátkém čase vypudil je všechny z celých Čech. Hofi'kirch od
cházeje z Prahy, odnesl s sebou i milostivý obraz Staroboleslavský
do Lipska, kdež jej bedlivě střežiti dal, aby za něj při příležitosti
značné výkupné obdržeti mohl.
Po vypuzení Sasíků z Prahy dal svrchu řečený rytíř Binago
v onom pokojíku domu svého, v němž Matička Boží Staroboleslavská
po více měsíců uvězněna byla, na památku oltář s podobným obrazem
postaviti, před kterým dnem i nocí lampa rozžatá hořela, a syn
jeho dal později ještě na průčelí téhož domu milostivý obraz Staro
boleslavský a sice tak vymalovati, že za mřížemi stál, k čemuž
i zvláštní památní nápis byl připojen. R. 1633 dne 11. listopadu
svedl král Švédský Gustav Adolf krvavou bitvu s Waldsteinem
u Lůtzenu, ve které jedno vojsko druhému velikých pohrom způ
sobilo. Král Švédský padl v této bitvě, ale i Waldstein nucen byl
k Lipsku ustoupiti, načež se přes zimu v Čechách s vojskem svým
ubytoval, a poněvadž 17 důstojníků vojska jeho obviněno bylo, že
se v bitvě u Liítzenu zle zachovali, dal 15 z nich r. 1633 na Staro—
městském náměstí Pražském veřejně stíti, a dva ostatní oběsiti
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Nuže mezi dotčenými 15 statými důstojníky byl i vlastní bratr
svrchu dotčeného barona VavřinceHoďkircha, který pod tou samou
šibenicí stat byl, naproti které rouhavě byl vystaven milostivý obraz
Staroboleslavský. Před smrtí svou obrátil se však tento bratr Va
vřince Hoíi'kircha v žaláři svém na víru katolickou, a s Pánem
Bohem se smířil. Tehdejší probošt kapituly Staroboleslavské Felix
de Cancelariis, jakož i tamní děkan Jiří Bílek, a s nimi i probošt
Litoměřický Jan Ctibor Kotva, jenž pro výmluvnost svou nazýván
byl Českým Ciceronem, namahali se pak všemožně u samého císaře
Ferdinanda II. a také u vojenského vůdce Waldsteina., aby vlivem
svým Vavřince Hoí'fkirchak navrácení milostného obrazu do Staré
Boleslavi přiměli: avšak sběh válečných událostí překazil i toto
namáhání, a Hoffkirch, jsa velice nad usmrcením bratra svého roz—
hořčen, nechtěl obraz milostný nikterak jinak, než za veliké vý
kupné nazpět dáti. V Čechách nebylo tenkráte za příčinou usta
vičných válek dostatečných peněz, pročež se obraz od Hoíi'kircha
vykoupiti nemohl. Teprv r. 1638 sešla se dobrovolnými příspěvky
velká summa dukátů. ku kteréž větší částí paní Benigna Kate
řina z Lobkovic přispěla, že obraz posvátný vykoupen býti mohl.
Po šestiletěm zajetí navrácen byl tedy do Prahy, kdež jej dotčená
paní v palácu svém s velkou uctivostí přechovávala. To vše stalo
se tajně, ale za krátkou dobu roznesla se po Praze a také po
Čechách zpráva, že milostivý obraz Staroboleslavský již v Praze
se nachází, a někteří ctitelové Matičky Boží nemile to nesouce,
že do svatyně navrácen nebyl, počali si na to veřejně stěžovati,
že v domě soukromém uložen jest. Císař Ferdinand III., jenž tenkráte
v Praze bydlel, dověděl se konečně o této stížnosti, načež sám
hned rozkázal, aby posvátný obraz do chrámu Staroboleslavského
co nejslavněji byl přenesen. Tehdejší kardinál a arcibiskup Pražský
Arnošt hrabě z Harrachu vydal tedy za touto příčinou dne 4. září
1638 zvláštní pastýřský list, v němž duchovenstvu světskému a ře—
holnímu všech tří měst Pražských nařídil, aby se dne 12. září,
který na neděli padl, o 11. hodině před polednem s kříži a koron—
hvemi u kaple Loretanské na Hradčanech shromáždilo, a aby také
napřed lidu v kostelích oznámilo, že téhož dne posvátný obraz
Staroboleslavský v slavném průvodu do Staré Boleslavi bude pře
nesen. I' postaráno nejprvé o to, aby obraz posvátný v kapli Lore
tánské byl umístěn, a dne 12. září o druhé hodině spoledne dalo—
se pak slavné processí z této kaple na pochod. Napřed šli Pražští
řeholníci, za nimi světské duchovenstvo, po něm farářové, kanovníci
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a drahými kameny ozdobeném, milostivý obraz Matičky Boží Staro
boleslavské. Za obrazem kráčel sám císař Ferdinand III. se svým
komonstvem, a po něm šla dlouhá řada šlechticů a předních úředníků
království Českého. Napotom následovaly paní a panny šlechtické
a po nich ještě nesčetný dav lidstva. V tomto slavném průvodu
nesen byl posvátný obraz skrz královský hrad Pražský, přes prašný
most cestou k Bubenečské oboře mezi lípami a vrbami tenkráte
vedoucí až k můstku kamennému, na němž zvláštní oltář pro tuto
slavnost byl upraven. Preláti postavili tedy posvátný obraz na oltář
ten, kardinal arcibiskup vykonal před ním modlitby a udělil všem
přítomným sv. požehnání, načež se někteří z průvodu do Prahy
zpátkem navrátili. Ale ostatní, a sice mnohem větší část průvodu,
mezi nimiž i mnoho šlechticů bylo, doprovázeli milostivý obraz
pěšky až do Staré Boleslavi. Od svrchu dotčeného můstku kamen
ného ubíral se průvod cestou ku bráně Pořičské, kdež přes dřevěný
most přešed, dále cestou přímou k Brandýsu kráčel. Preláti, kanovníci
a jiní duchovní nesli střídavě po celé této cestě milostivý obraz
na trůnu spočívající, a zástup lidu zbožného neustále se hlasitě
modlil aneb písně nábožné na počest Rodičky Boží prozpěvoval.
Císař Ferdinand, kardinal arcibiskup a někteří jiní vysocí páni
jeli napřed ve vozích svých do Brandýsa, kdež příchod slavnost
ného průvodu očekávali. Průvod dorazil teprv v noci při světle
četných pochodní do Brandýsa, kdež na náměstí, hojně osvětleném
upraven byl oltář, u něhož císař, kardinal, mnozí vysocí páni
a mimo četný dav lidstva i tři kanovníci Staroboleslavští totiž
Diviš Měsíček, Rudolf Roder a Jan Táborský příchod posvátného
obrazu toužebně očekávali. Když se tedy konečně průvod k oltáři
byl dostavil, položen byl posvátný obraz na oltář, a kanovník Diviš
Měsíček uvítal jej velmi krásnou řečí Českou ve jmenu starobylé
kapituly Staroboleslavské, načež hned posvátný obraz dotčené kapi
tule opět odevzdán byl. Přítomní kanovníci Staroboleslavští a s nimi
ještě jiní tamní duchovní vložili jej pak na ramena svá, a slav
nostný průvod ubíral se dále do Staré Boleslavi. Nad obrazem nesli
vysocí páni nebesa, za obrazem kráčel opět císař Ferdinand, kar
dinal arcibiskup, napotom šli v dlouhé řadě vysocí páni a posléze
následoval ještě veliký zástup zbožného lidu. Když se průvod
k mostu z Brandýsa přes Labe do Staré Boleslavi vedoucímu přibli
žoval, objevil se v loďkách na Labi plynoucích při hojném světle
pochodní rozžatých četný sbor Pražských študentů, z nichž jeden
pohanského boha vodního Neptuna, ostatní pak rozličné bůžky
pohanské představovali. Všickni ti, přiblíživše se na loďkách svých
1: mostu, vítali radostně příchod posvátného obrazu, čest a slávu
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mu vzdávajíce. U Hluchova, nedaleko před kostelem sv. Václava
očekávaly již četné poutnické průvody z Kolína, Mělníka, Nymburka,
Mladé Boleslavi, Čáslavi, Kutné Hory a z jiných ještě okolních
měst a míst obraz posvátný. V čele těchto processí objevil se mlá
denec rouchem královským oděný a krále Davida představující.
Jak mile se mládenec ten k průvodu slavnostnému, posvátný
obraz v středu svém nesoucímu, přiblížil, počal hned jako druhdy
sv. David před archou Hospodina zástupů na harfu hráti, plesati
a radostně poskakovati. Na cestě pak od chrámu sv. Václava až
ku svatyni Marianské stálo opět v dlouhém pořadí několik set hor
níků Kutnohorských v oděvu hornickém s rozžatými kahánci v
rukou, skrze které se průvod dále ubíral. U kostela Marianského
byla pak ještě velkolepá vítězná brána upravena, na níž mnoho
studentů Pražských na způsob andělů ustrojených, & rozličnými hu
debními. nástroji opatřených posvátný obraz zvučnou hudbou a
zpěvem uvítalo. Konečně tedy byl v noci již milostivý obraz do
svého bývalého sídla, kostela Marianskěho vnešen, a tam na hlavní
oltář postaven. I vystoupil hned na to tehdejší děkan kapituly
Staroboleslavské Jiří Bílek na kazatelnu, a pozdraviv nejprvé po
svátný obraz, počal řečí Českou veřejně a s pláčem vyznávati, že
vinou jeho tentýž drahocenný klenot do zajetí nepřátelského padl,
poněvadž jej ještě v čas na jiné místo před kacířským nepřítelem
neukryl. Vypravoval pak dále, jaké potupy a jakého rouhání se
témuž obrazu v zajetí tom dostalo. Za všecko to odprošoval tedy
nyní Boha všemohoucího a Matičku Boží tak pokorně, tak vroucně
a úpěnlivě, že nejen celý zástup lidu v chrámu meškající, ale i
sám císař Ferdinand III., jenž řeči České mocen byl, hlasitě při
tom plakali. Po tomto Českém kázaní a odprošení držel jeden
Pražský učenec krátkou sice ale mistrnou řečv jazyku Latinském,
při které příležitosti ve jmenu císaře Ferdinanda III. v svatyni dosud
přítomného některé stkvostné dary Matičce Boží obětoval. Potom
zavzněl zpěv studentů Pražských, jenž při průvodu nástrojů hu
debních litanii Loretanskou zpívali. A když pak po skončené li
tanii sv. požehnání ještě bylo uděleno, opustil císař Ferdinand III.,
pozdě v noci, kostel Marianský, odebrav se do císařského zámku
Brandýského na nocleh. Ale lid poutnický přes celou noc v témž
chrámu zůstal, kdež mimo zbožné zpěvy a jiné pobožnostii Česká
a Německá kázaní střídavě na počest Rodičky Boží držána byla.
Avšak touto nocí neukončila se pobožnost poutnická: po celých
napotomních osm dní přicházeli ustavičně jiní a jiní . poutníci k
milostivému obrazu Matičky Boží, tak že kněží v obou kostelích
Staroboleslavských stále ve zpovědnicích zaneprázdnění byli, aby
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žádosti a přání kajících poutníků zadost učinili. Na památku této
slavnosti a vůbec vykoupení obrazu milostného ze zajetí Lipského
byla i zvláštní mince razena. 1)
Ze všech 0 této slavnosti uvedených zpráv, jež více spisova
telů souhlasně vypravuje, vidí se patrně, jak vřelá, něžná a hlu
boká úcta k milostivému obrazu Staroboleslavskému tenkráte pro
nikla všechny třídy obyvatelstva království Českého, nevyjímaje i
samého císaře a krále Ferdinanda III. Všíckni obraceli pozornost
svou k Matičce Boží Staroboleslavské, všickni se z toho nemálo
radovali a těšili, že milostivý obraz konečně Opět do svého původ
ního sídla byl navrácen, kojíce se tou nadějí, že to dobré zna
mení jest pro pokoj a blahobyt země České, která již od r. 1618
takřka neustále jednou pohromou za druhou stíhána byla. Avšak
radost a útěcha tato netrvala dlouho. Již po několika měsících
byl obraz posvátný nejen ze Staré Boleslavi ale i“ze země České
zase na více let vzdálen, a v době té, co v cizině se nalezal, utr
pěla země Česká nesčetných a nevyslovných svízelů a pohrom.
Sběh událostí těch byl následující. Tak zvaná BOletá válka byla
pořád ještě v proudu svém. Hlavní velitel protestantského vojska
Švédského byl téhož času Banner, jemuž Čechové vůbec Pannýř
říkali. Banner tedy vtrhl hned na počátku r. 1639 s vojskem svým
z Mišně do Čech. Vojsko jeho drancovalo pak a plenilo v Čechách
dle libosti své, páchajíc zároveň i ukrutností neslýchané. Děje
pisci vypravují, že toto protestantské vojsko nepřátelské v témž
roce veliký až do tisíců sahající počet vesnic, městeček & měst
v Čechách vydrancovala a vypálilo. Lid nucen byl utíkati se před
touto loupeživou a nelidskou zběří do hor a do lesů, kde napotom
hladem a morem umíral. Běda tomu, koho tito protestantští žold
néři chytili; byt i byl člověk bezbranný, neušel hroznému mučení.
Tito protestantští žoldnéřové trýznili lid katolický v Čechách po
dobnými barbarskými muky, jakých se jen v Anglicku za času
pověstné královny Alžběty proti katolíkům užívalo, aneb jakých
si pohanští Japonové v Asii tou dobou proti tamním katolíkům
byli vymyslili. A to činili ze zášti proti víře katolické, majíce
v tom kratochvíl a zábavu svou, aneb aby na katolících vyznání
vynutili, kde své zásoby ukryté mají. Vše co se dalo odnésti, na
kládali na vozy a na lodě, a ze země to vyváželi; co nemohli od
1) Jos. Prok. Horčica udává ze spisu Verem. Prosche Latinský nápis mince
té, jenž takto zněl: „Monumentum divinae Virgini Vetero—Boleslaviensi
pia Catholicorum opera 6'7', post annos 12. Sept. 1638. reducti, quam
impietas haeretica 14. Fehr. 1632. exterminaverat.“
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nésti neb odvésti, to zničili.

Zvláště pak zuřili proti kněžím kato—

lickým, na něž takřka zvláštní honbu drželi a je zabíjeli; kostely
pak katolické a obrazy svatých všude kam přišli necudně hano
bili a zohavili. Byltě to jeden z nejtrpčích, ano snad ten nej
trpčí rok, který vlast naše a lid náš od jakživa zažili. Žold—
néři Bannerovi předčili daleko staré husity v drancování, pálení,
plenění vlasti naší a v trýznění lidu našeho katolického. Jak mile
se tedy tenkráte, hned na počátku r. 1639. děkan Staroboleslavský
Jiří Bílek o tom z bezpečných Zpráv byl dověděl, že protestantský
nepřítel do země České opět z Mišně vtrhl, staral se bez pro
dlení o to bedlivě, aby milostivý obraz Staroboleslavský poznovu
snad do rukou jeho nepřišel. Za tou příčinou odvezl dne 16. března
1639 všechny kostelní klenoty vůbec a také posvátný obraz Ma
tičky Boží ze Staré Boleslavi do Prahy. Klenoty kostelní jinak
opatřil, ale obraz posvátný svěřil svrchu jmenované paní Benigně
Kateřině z Lobkovic k Opatrování, kteráž jej hned přímo do Vídně,
a sice k samému císaři Ferdinandu III. zavezla, a do ochrany jeho
odporučila. Císař Ferdinand byl z toho velice potěšen, že milo
stivý obraz Staroboleslavský do jeho zvláštní ochrany byl odevzdán,
a nejen on sám, ale i císařovna Maria Anna měli k němu nej
hlubší a nejvřelejší úctu. Zachovaly se o tom zprávy, že císař
s císařovnou napotom každodenně, na kolenou svých klečíce, veškeré
země své do ochrany Matičky Boží Staroboleslavské odporučovali,
a že tyto pokorné prosby na zmar nepřišly, ukázalo se pak dosti
patrně v samém ukončení tak zvané války třidcetileté, o němž
později vypravovati budeme. U oltáře, na kterém milostivý obraz
Staroboleslavský v hradu císařském ve Vídni tenkráte byl vystaven,
dal císař každodenně mši svatou sloužiti, kteréž sám vždy obcoval.
Císařdal také pro milostivý obraz Staroboleslavský zvláštní stkvostný
vůz zhotoviti, akdyž sámz Vídně někam odjel, odvezli vždy v tomto
voze i dotčený obraz na to místo, kam se císař ubíral. Ano císař
a císařovna jeli vždy z úcty hned za tímto vozem, dokládajíce, že
Matička Boží Staroboleslavská jest pravá císařovna a královna,
kteréž všeliká přednost náleží. Téhož času byla také císařovna
Maria v stavu požehnaném, a když pak k porodu přišlo, měla
neustále v komnatě své milostivý obraz Staroboleslavský, tak že
pod jeho záštitou zrozen byl dne 9. června 1640 napotomní císař
a král Český Leopold 1. Z vděčnosti dala císařovna Maria posvátný
obraz drahocennými perlami, kameny a diamanty okrášliti a na
hlavu Rodičky Boží korunku stkvostnou zhotoviti. I modlívala prý
se obyčejně se svým ženským komonstvem každodenně růženec
před ním. Sběhem událostí válečných stalo se, že svrchu dotčený
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Vavřinec Hoňkirch, jenž r. 1632 posvátný obraz Staroboleslavský
na náměstí Pražském tak hanebně dal potupiti a jej napotom
s sebou do Lipska zavezl, Opětdo vojenské služby císařské vstoupil.
Ku konci měsíce dubna 1639 vyslán byl tedy tentýž Hoíl'kirch
s plukem jezdeckým k Brandýsu, aby blížícím se žoldnéřům Banne
rovým přechod přes řeku Labe zabránil. Příchod jeho, aě tenkráte
již v císařské službě byl, zůstavil v Brandýse a v Staré Boleslavi
Opět smutnou památku po sobě. Jezdcové pluku jeho vydrancovali
totiž celé město a i chrám Brandýský, dne 1. května vyplenili
pak v Staré Boleslavi residenci děkanskou, a mnoho jiných věcí
po Staré Boleslavi ještě nakořistili. Konečně přiblížila se hodinka
odplatyi pro Hofi'kircha. Dne 27. května 1639 vtrhl Banner s vojskem
svým do Staré Boleslavi, v čemž mu Hoffkirch žádných překážek
nečinil. Dne 2. června svedla.se pak bitka mezi Bannerem a Hoff
kirchem u vesnice Lobkovic, ve kteréž Hoíikirch hned z počátku
do zajetí Švédského upadl, a tak neškodným učiněn byl. Banner usadil
se napotom v zámku Brandýském, a utvořil si ze Staré Boleslavi
jeden z nejhlavnějších Opevněnýchtáborů svých, kdež se žoldnéřové
jeho po celý r. 1639 ataké ještě r. 1640 zdržovali. K účelu tomu dal
5 věže kollegiátního kostela sv. Václava celou střechu sraziti, pozů
stalé zdě věžní dal hlínou naplniti a na vrchol zdí několik děl vytá
hnouti, aby na mostzBrandýsa do Staré Boleslavi přes Labe vedoucí
pohodlně stříleti mohl, kdyby vojsko císařské na jeho tábor ude
řiti chtělo. Dne 27. července 1639 přepadli Bannerovi žoldnéři
svatyni Marianskou, a v ní všechny oltáře, obrazy, ostatní okrasy chrá
mové a také dary obětní úplně zhubili a zničili. V měsíci listo
padu téhož roku rozkázal pak Banner zničiti celé předměstí čili
podhradí Staroboleslavské, neušetřiv ani jednoho domu, a na místě
tom dal k obraně své hradební náSpy zbudovati a příkopy vykopati.
V měsíci lednu vydrancovali žoldnéři jeho v obou kostelích Staro—
boleslavských krypty, kde mrtvoly bývalých ctitelů sv. Václava
a Matičky Boží k věčnému pokoji uloženy byly, poněvadž si toho
za živobytí svého zvláště vymohli, aby právě na těchto posvátných
místech po smrti těla jejich pohřbena byla. Z těl těchto pokradli
žoldnéřové nejprvé všechny šaty, prsteny a jiné památky, a kosti
pak s opovržením rozházeli. Nedlouho po této ohavnosti nuceni
však byli Švédové Starou Boleslav na kvap Opustiti, poněvadž se
císařské vojsko dílem z Westfálska, dílem z Belgie přicházející
v Čechách shromáždilo. Celá posádka Švédská odtáhla tedy na kvap,
a jen 40 jezdců Bannerových zůstalo tam ještě. Tito jezdcové
ubytováni byli před odjezdem svých v polních stanech u kostela
Svatováclavského. Když se pak dne 20. ledna 1340 na pochod dali,
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zanechali v stanech svých neopatřený oheň, který se větrem vznal,
a polní stany zapálil. Od hořících stanů chytla i střecha na 'kostele
sv. Klementa, a plamenem tím zapálil se též kostel sv. Václava.
Hasičův nebylo, vítr silně vál, pročež se požár tak velice zmohl,
že nejen střecha na kostele shořela, ale oheň dostal se i do kostela,
kdež oltáře, obrazy zničil, a pak zasáhli do krypty, kde i mnohé
kosti shořely. Kollegiátní chrám Staroboleslavský stal se holou
zříceninou. Během r. 1640 sebral pak bratr císařův, arcikníže Leo
pold Vilém dostatečného vojska, udeřil u Kolína na Švédy, a vy—
pudil je, ač s velkým namaháním z Čech do Mišně. V krajině
Mišenské potloukal se pak Banner s vojskem svým po celou ostatní
část r. 1640. K novému roku dal se napotom na pochod k Řeznu
do Bavor, a sice za touto příčinou. Ku konci r. 1640 odebral se
císař Ferdinand III. se svou první chotí Marií Annou Španělskou
a s celým dvorem svým na říšský sněm do Řezna, kam se i jiná
knížata dostavili, aby o docílení míru obecného společné porady
drželi. Téhož roku nastala záhy tuhá zima, řeky byly tlustým ledem
pokryté a cesty velmi schodné. Toho použil hbitě Švédský vůdce
Banner. I dal se tedy se svým vojskem na pochod, a sice za ton
příčinou, aby Řezno obklíčiti, císaře, císařovnu, celý dvůr jeho
a i ostatní tam meškající knížata zajmouti mohl. Vojsko císařské
bylo tenkráte porůznu ve vzdálených od sebe krajinách v zimních
bytech svých rozloženo, pročež císaři tak snadno na pomoc přijíti
nemohlo. Nebylo též radno, útěkem z Řezna spásu hledati, poně—
vadž by na útěku do rukou nepřítele byli mohli padnouti. Hrozilo
tedy veliké nebezpečenství, že císař sám s celým dvorem svým,
jakoži ostatní knížata katolická od protestantských Švédů a Němců
zajati budou, a že tím nová víra protestantská vítězství v celém
Německn nabude. Stav věcí byl tedy velice povážlivý. Ale zbožný
císař Ferdinand III. nevzdal se důvěry v Boha a naděje na vysvo—
bození z tohoto velikého nebezpečenství. Pro nás Čechy jest to
věc zajisté paměti a uvážení hodná. že císař Ferdinand III. v tom
velikém nebezpečenství pomoc a útočiště hledal u milostivého obrazu
Staroboleslavského, kterýž i na své cestě do Řezna podobným
způsobem s sebou vezl, jako jej vůbec s sebou vozíval. Jak mile
tedy dotčené nebezpečenství nastalo, dal císař každodenně více
mší svatých na témž oltáři, kde milostivý obraz Staroboleslavsky'
umístěn byl, sloužiti na ten úmysl, aby Matička Boží mocnou pří
mluvou svou u Hospodina toto veliké neštěstí odvrátila. Tyto mše
svaté sloužili střídavě kněží ze všech těch řeholí, které tenkráte
právě v Řezně byly. Na tentýž úmysl konaly se i v Praze četné
modlitbyapobožnosti, zejmena n Pražského Ježíška na Malé Straně
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v kostele Karmelitánů bosáků. A hle! pomoc Boží objevila se na
jednou takovým způsobem, kterého se nikdo nenadál. Když totiž
vojsko Bannerovo na svém pochodu již na blízku od Řezna bylo,
a je poznenáhla obkličovati počalo, změnila se jedním rázem dosa
vádní povětrnost; místo tuhé, suché zimy nastalo najednou velmi
mírné ano teplé počasí. Úlevou tou rozmrzly cesty a staly se neschod
nými; silný a tlustý led na řece Dunaji, na kteréž Řezno leží,
počal táti, a Řezno bylo najednou Opěttak nepřístupným pro nepří
tele, jako jím dříve bylo. Mezi tím došly císaře také zprávy, že
mu vojsko jeho 8 více stran na pomoc již táhne. Banner tedy byl
nucen vzdáti se úplně úmyslu svého na dobytí Řezna, ano bylo
mu spásu svou vlastní hledati na útěku. Vojsko císařské vedené
arciknížetem Leopoldem a vůdcem Piccolominem stíhalo jej krok
za krokem na tomto útěku skrz Čechy až za hranice a způsobilo
mu značných škod ve dvou větších bitkách. Banner sám utrpěl
mnoho na zdraví svém při tomto útěku, a nedlouho na to, dne totiž
20. května 1641 zemřel v Halberstadtu v 44tém roku stáří svého 1).
Muž ten byl jeden z největších škůdců a plenitelů země České,
a Spolu také jeden z nejzuřivějších pronásledovatelů víry katolické.
Posvátný obraz Staroboleslavský zůstal po všech těchto udá
iostech při dvoře císařském. Tehdejší děkan Staroboleslavský Jiří
Bílek staral se o to všemožně, aby opět do svého původního sídla
zaslán byl, 'ale veškeré namahání jeho nemělo žádného výsledku,
poněvadž se císařovna Maria od téhož obrazu nikterak rozloučiti
nemohla. Obraz posvátný zůstal tedy při dvoře císařském až do
smrti císařovny Marie, která dne 13. května 1646 zemřela, Osm
téměř let nalezal se tedy milostivý obraz mimo zemi Českou.
V Čechách se tenkráte ani nevědělo, jestli vůbec a kdy bude do
Staré Boleslavi opět navrácen; pročež by se tomu žádný diviti
nemohl, kdyby mezi , tímto dlouhým časem úcta k témuž obrazu
v Čechách byla ochábla, aneb kdyby úplně byla zmizela. To však
se nestalo; ano podivu hodno jest, že i po celou tuto dobu každo
ročně hojný počet poutníků novou svatyni Mariánskou v Staré
Boleslavi navštěvoval, aby si tam přímluvou Matičky Boží potřeb
ných milostí vyprosil. Totéž dělo se i po celý ten čas, když milo
stivý obraz Staroboleslavský v Lipském zajetí byl. Dle zápisků
Jiří Bílka byl právě v této době, roku totiž 1632 syn Pražského
měšťana Kašpara Layfra. jenž od narození svého nohy zkroucená
měl, v svatyni Staroboleslavské jedním rázem zázračně uzdraven.
Z r. 1633 uvádí týž děkan písemné svědectví Tobiáše Regalia
') Sohmidl Historia Soc. J. prov. Bohem. parte IV. lib. 8. pag. 701.
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arcijahna Bílinského, který, nakažen jsa morovou ránou, žadné
naděje více neměl, že na živé zůstane. Ale jedné noci zavázal se
jakýmsi slibem na počest Matky Boží Staroboleslavské, a hned na
to byl úplně uzdraven. Z téhož roku uvádí ještě děkan Bílek, že
ohluchlé. manželka panského úředníka z Lysé, jmenem Anna Fri
(lerici sluchu opět nabyla, když se slibem na počest Matky Boží
Staroboleslavské byla zavázala. V Lipsku samém byl onen dům,
v němž posvátný obraz tenkráte byl umístěn, nejen od požáru ale
i od moru úplně zachráněn, ačkoli jiné vedlejší domy těmito pohro
mami mnoho utrpěly '). V napotomní době od r. 1639 až do
r. 1646, když se posvátný obraz u dvora císařského nacházel,
nemenšil se počet poutníků svatyni Staroboleslavskou navštěvu—
jících, ale spíše se ještě rozmnožil. R. 1641 připutovalo tam na
svátek Nanebevzetí Marie Panny tolik poutníků, že deset kněží
dnem a nocí ve zpovědnici neustále pracovalo, aby kajicnosti pout
níků těch zadost učinili. I sám kmdinal arcibiskup Pražský při
putoval na tentýž svátek do Staré Boleslavi, a tam slavné služby
Boží v svatyni Marianske konal. Téhož r. 1641 započala pak ještě
slavná processí, kteráž Pražští Premonstráti do Staré Boleslavi
zařídili, a která napotom pro velebnost svou a pro veliký počet
poutníků v celých Čechách cbvalně byla rozhlášena. R. 1637 zalo
žili Strahovští Premenstráti u bývalého chrámu sv. Benedikta na
Starém městě Pražském zvláštní seminář, jemuž se vůbec kollej
Norbertinská (Collegium Norbertinum) říkalo 2). R. 1641 založili
pak v dotčeném chrámu sv. Benedikta Marianské bratrstvo pod
názvem Narození Marie Panny, jehož předním účelem bylo prositi
Boha za šťastnou hodinku smrti. V době kratičké čítalo bratrstvo
toto velké množství členů 2 nejvyšší šlechty, z duchovenstva, ze
studující mládeže, jakož i z jiných ještě stavů. Členové tito nsnesli
se tedy návodem vel. otců Premonstrátů, že každoročně konati
budou slavnou pouť. do Staré Boleslavi, a sice k svátku narození
1) Boh. Balbín Historia Boles.lib. VII. cap. XIX. pag. 60.
*) Kollej tato nacházela se v témž od premonstrátů zbudovaném domě, kde
nyní jest Novoměstský ústav pro šlechtičny, které tam teprv od r. 1791
bydlí. Strahovští Premonstráti mívali dříve podobnou kollej na Starém
městě Pražském u chrámu sv. Mikuláše. Když však r. 1637 chrám tento
Benediktinům Emauzským postoupili, obdrželi dotčený chrám sv. Bene
dikta, který později zrušen byl. Viz o tom ve spisu „Premenstrati
v Čechách“ str. 78, vydaném od Dom. K. Čermáka. Laskavostí téhož
spisovatele bylo nám popřano nahlédnouti v rukOpis, který o bývalé
kolleji Norbertinské k tisku již upravil, z něhož jsme zprávy 0 pro
cessích Premenstránských do Staré Boleslavi čerpali.
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Marie Panny, na den 8. září připadající. R. 1641 v svatvečer
dotčeného svátku ubíralo se tedy z Prahy první slavné procossí
Norbertinské na tuto pout. V processí tom súčastnili se nejen
členové světští bratrstva Marianského, alei alumnové arcibiskupští,
a mimo veliký zástup jiných světských poutníků také hojný počet
Strahovských Premonstrátů. tak že v slavnostném průvodu dlouhá
řada „bílých kněží“ zvláště vynikala. Odtud také pošlo, že toto
a všechna napotomní processí, jež bratrstvo Marianské do Staré
Boleslavi konalo, nazývána byla „poutí kněží bílých čili poutí

Premontstrátskou“ Processí \yšlo z kostela sv. Benedikta. Ponti
íikant nesa pod baldachýnem nejsv. Svátost oltářní d0provázel za
hlaholu zvonů, zbožných zpěvů a důstojné hudby celý průvod až
ku chrámu sv. Petra na Poříčí. Tam udělil ještě velebnou Svátosti
sv. požehnání poutníkům, kteří se pak dále cestou k Staré Bole
slavi vedoucí zbožně ubírali. Před vchodem do Brandýsa sestavili
se poutníci opět v slavnostnou řadu, zpěváci zpívali litanii Lore
tanskou a tak táhlo celé processí skrz Brandýs ku Staré Boleslavi.
U kaple sv. Rocha, na silnici mezi Brandýsem a Starou Boleslaví
stojící, očekával již probošt Staroboleslavský s celou kapitulou
a ostatním kněžstvem processí, d0provodil je nejprvé do chrámu
sv. Václava a po vykonané tam krátké pobožnosti Opět do chrámu
Matky Boží. Jakmile processí do svatyně Marianské vkročilo,
zaujali hned Premonstráti stolice v tamním presbytáři & počali za
průvodu varhan převelebným zpěvem zpívati nešpory Mariánské.
Po skončených nešporách vystoupil jeden z bílých kněží na kaza
telnu a jal se nejprvé v Českém a pak v Německém jazyku pří
tomnému zástupu oznamovati, jakým pořádkem se po celou nastá
vající noc svatou a po celý příští sváteční den služby Boží konati
budou nejen ve svatyni Marianske, ale zároveň také v kollegiátním
chrámu sv. Václava. V obou těchto svatyních drželi totiž kněží
bílí každou hodinu až do půl noci po malých přestávkách střídavě
Česká a Německá kázaní. O půl noci sešli se opět kněží bílí
v presbytáři kostela Marianského a zpívali za průvodu varhan celé
Matutinum a Laudes čili jitřní hodinky a chvalozpěvy Marianské.
Na usvítě sloužila se u hlavního oltáře tak zvaná matura t. j.
ranní zpívaná mše svatá, napotom modlili se & Zpívali Premon—
stráti malé hodinky, a okolo hodiny desáté byla pak druhá sla—
vnostní mše sv. u velkého oltáře. Mezi tím sloužili se od páté
hodiny ranní až do jedenácté neustále tiché mše svaté u všech
postranních oltářů nejen v chrámu Mariánském ale i ve Svato
václavském, jakož i ve všech zpovědnicích neustále sv. zpovědi
slyšány byly, a i Tělo Páně poutníkům neustále se podávalo. Kněží
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bílí opanovali vůbec téhož dne všechny služby Boží v obou sva
tyních Staroboleslavských. V poledne nastoupilo pak celé processí
svou zpáteční cestu do Prahy, kdež je opět u chrámu sv. Petra
na Pořičí pontiíikant s kněžským průvodem očekával a do chrámu
sv. Benedikta deprovodil. To tedy byla první slavnostná pout
bílých kněží Strahovských do Staré Boleslavi, která se pak týmž
způsobem každoročně po dlouhou řadu let opakovala, a k rozmno
žení úcty Matičky Boží Staroboleslavské nemálo přispívala. Ze
zápisků děkana Jiří Bílka vysvítá, že v tomto a i v napotomních
letech až do r. 1646, když posvátný obraz ve Vídni byl, někteří
ctitelové jeho opět zvláštních milostí na přímluvu Rodičky Boží
obdrželi 1). R. 1646, když císařovna Maria na smrtelném lůžku
ležela, žádala pak sama císaře Ferdinanda III., aby po její smrti
milostivý obraz, jejž neustále v své komnatě mívala, Opětdo Staré
Boleslavi navrátil. Císařovna Maria vyznala též upřímně některým
vznešeným osobám ze svého komonstva, že již několikráte ve snách
jakési napomenutí obdržela, aby se o navrácení téhož obrazu do
Staré Boleslavi postarala. Téhož roku, po smrti císařovny Marie
dal císař Ferdinand III. svého prvorozeného syna Ferdinanda dne
5. srpna v Praze na království České slavně korunovati. Při této
příležitosti přivezl tedy císař Ferdinand posvátný obraz z Vídně
do Prahy, kdež jej tehdejšímu arcibiskupu Pražskému, kardinalu
z Harrachů s tou žádostí doručil, aby jej v slavném průvodu do
Mariánského kostela Staroboleslavského zanésti dal. Kardinál
Harrach ustanovil k tomuto slavnému přenešení den 19. srpna,
který téhož roku na neděli připadl. Mezi tím časem dal milostivý
obraz na hlavním oltáři kaple sv. Václava na hradě Pražském
k veřejné úctě vystaviti. Této příležitosti použili Strahovští pre
monstráti & Norbertinské bratrstvo Marianské, aby zvláštní sla
vnost na počest téhož obrazu milostivého zařídili. I usnesli se na
tom, že místo své obyčejné výroční pouti do Staré Boleslavi na
svátek nanebevzetí Panny Marie dotčený obraz v Praze samé
zvláštním způsobem s přivolením kardinála arcibiskupa oslaví.
V svatvečer svátku řečeného ubíraly se tedy nejen z chrámu sv.
Benedikta ale i z jiných farních a řeholních kostelů Pražských
četné průvody do chrámu Páně Svatovítského, aby tam v kapli
Svatováclavské svou úctu Matičce Boží Staroboleslavské vzdaly.
U prostřed všech těchto jednotlivých průvodů v jeden celek spo
jených nesen byl nápotom tentýž posvátný obraz nejprvé do kaple
Loretánské na Hradčanech, a odtud do kostela Strahovského, kdež
.) Boh. Balbín. Hist. Bolesl. lib. VII. cap XXIII.
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přes noc na oltáři hlavním byl vystaven. I konala se pak v kostele
Strahovském svatá noc tím způsobem, jako ji kněží bílí od r. 1641
na svátek narození Panny Marie v Staré Boleslavi konávali, a tím
způsobem se též druhého dne dopoledne ostatní služby Boží
v dotčeném chrámu vykonávaly. Odpoledne nesen byl zázračný
obraz v slavném průvodu nazpět do kaple Svatováclavské. Na to
zanesen byl pak dne 19. srpna v podobném velkolepém processí
jako r. 1638 z kaple Svatováclavské do Staré Boleslavi. V čele
téhož processí byl tehdejší generální vikář arcibiskupa Pražského
a kanovník Svatovítský Šebestián Zbraslavský, ale i sám kardinál
arcibiskup doprovázel posvátný obraz až do Staré Boleslavi, kdež
napotom slavné služby Boží v svatyni Marianské konal. Netrvalo
to však dlouho, a sběh událostí válečných opět donutil k tomu
kapitolu Staroboleslavskou, že posvátný obraz z původního sídla
jeho dala odnést-i, aby protestantskému nepříteli do rukou nepadl.
kdyby do Staré Boleslavi vtrhnouti měl. Na počátku r. 1648
donesen byl totiž milostivý obraz na hrad Pražský do chrámu sv.
Víta, poněvadž se za to mělo, že nepřítel Švédský hradu Pražského
tak snadno nedobude, i kdyby se k Praze přiblížil. Ale domněnka
a naděje tato okázala se již za krátký čas býti marnou. Tehdejší
hlavní vůdce vojska Švédského jmenem Wrangel zvítězil na počátku
r. 1648 v bitvě u Augspurku svedené nad vojskem císařským.
Dověděv se pak o tom, že v Čechách jen nepatrná posádka vojska
císařského se nachází, poslal hned jednu část vojska svého pod
velitelem Koenigsmarkem do Čech, který se Falknova, Klatov,
Horšova Týna a jiných měst zmocnil. I stalo se, že Koenigsmar
kovi, v kraji Plzenském meškajícímu, jakýsi rytíř Frankský jmenem
Arnošt z Ottowaldu prozradil, kterak se v Praze za Hradčany
hradby městské opravují, a že by se mezerou touto mezi hradbami
velmi snadno Prahy zmocniti mohl. Koenigsmarkovi byla zpráva
ta velice vítána. Spěchal tedy s vojskem svým dnem i nocí se vší
opatrností ku Praze. Dne 25. července přiblížilo se vojsko Švédské
jen asi na tři hodiny cesty ku Praze. Pokud denní světlo bylo,
ukrývalo se v lesích, v noci pak dalo se na pochod, a dne 26. čer
vence, který tenkráte na neděli padl, hned po půlnoci opanovalo
mezerou v hradbách městských stávající nejprvé bránu Strahov
skou, napotom celé Hradčany a i celou Malou Stranu. Že nepřítel
ještě té nor-i neopanoval Staré i Nové město Pražské, to zamezil
kněz z Tovaryšstva Ježíšova, Jiří Plachý, který hned při prvním
povyku Stmmněstskou bránu mosteckou s jedním soudruhem svým
uzavřel, a ji jakož i ostrov střelecký, jemuž tenkráte Nové Benátky
řikali, pomocí několika studentů obsadil. Jakmile se byl Koenigs—
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mark Malé Strany úplně zmocnil, vydal ji vojákům svým na tří—
denní plen čili drancování. Sám Puíl'endorf, dějepisec Švédský
praví 1), že vojsko Koenigsmarkovo za tyto tři dni sedm millionů
vydrancovala; jiní počítají kořist na dvanácte millionů. Před tímto
drancováním nebyl ani chrám Páně Svatovítský zachráněn, a tu
tedy stalo se, že posvátný obraz Staroboleslavský Opět do rukou
protestantských Švédů padl. Avšak v zajetí tom řízením Božím
dlouho nezůstal. Na počátku měsíce října přijel nově jmenovaný
hlavní velitel vojsk Svédských falckrabí Rýnský, Karel Gustav,
napotomní král Švédský do Prahy. Touž dobou zdržovala se
v Praze na Malé straně vlastní dcera oné šlechetné paní Benigny
Kateřiny z Lobkovic, která r. 1638 k tomu mnoho přispěla, že
milostivý obraz Staroboleslavský ze zajetí Lipského byl vykoupen.
Dcera paní Benigny Kateřiny sloula Anna Majdalena, a byla již
za knížete Lauenburgského provdána. Tato vznešená paní sledujíc
zbožný příklad své zemřelé matky pečovala nyní všemožně o to,
aby posvátný obraz Staroboleslavský z rukou protestantských Švédů
nějakým dobrým způsobem vysvobodila, aniž by k tomu mnoho
peněz bylo zapotřebí; což se jí také výborně podařilo. Poněvadž
nového velitele vojsk Švédských, falckraběte Karla Gustava osobně
znala, použila jedné příležitosti a vyložila mu, kterak by se tím
velice zavděčil nové císařovně Marii Leopoldině, téhož právě roku

za Ferdinanda III. provdané, kdyby jí onen posvátný obraz darem
do Vídně zaslal. Falckraběti Karlu Gustavovi líbila se rada ta
velice. I poslal tím ochotněji posvátný obraz do Vídně císařovně
darem, poněvadž se tenkráte o uzavření míru mezi ním a císařem
právě vyjednávalo. Ve Vídni přijali císař Ferdinand III. a císa—
řovna milostivý obraz Staroboleslavský s velikou radostí, a dali
jej v domácí kapli své na oltář umístiti, kde již před lety oby
čejně býval. Císařovna pojala také hned zvláštní úctu a důvěru
k němu. V krátké době na to došly Ferdinanda III. listy z Prahy,
že se Švédové k novému, úsilnému _útoku na Staré a Nové město
Pražské strojí, a že tudyž oběma městům veliké nebezpečenství
hrozí. S bolem a zármutkem sdělil Ferdinand III. Zprávu tuto
císařovně, doloživ spolu, že Pražané právě téhož dne snad budou
přemožení, poněvadž jim sil nedostačí, aby se proti nepříteli tak
četnému mohli ubrániti. Ale císařovna, plna důvěry, těšila jej
řkouc: Pojďmež nyní s důvěrou k Matce Boží Staroboleslavské,
pomodleme se před ní pobožně růženec, ona zajisté zachrání obě
dvě města Pražská s'). Šli tedy císař a císařovna do domácí kaple
') Rerum Suec. lib. 20. pag. 795 sq.
") Boli. Balbín, Ilistor. Boleslav. Iib. VH. cap. XIV.
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k milostnému obrazu Staroboleslavskému a tam se vroucně za
Prahu a za Pražany modlili. V Praze samé konaly se také za
vysvobození dotčených dvou měst hojné modlitby, a sice na Starém
městě v chrámu sv. Klementa před vystavenou nejsv. Svátosti
oltářní, na Novém městě u sv. Štěpána před milostivým obrazem
Matičky Boží, na Malé straně v kostele Matky Boží Vítězné před
Pražským Ježíškem, a v jiných ještě kostelích Pražských. A hle
modlitby vroucné a pokorné nebyly oslyšányl Švédové ani Starého
ani Nového města Pražského nedobyli, a dne 1. listopadu 1648
odtáhla konečně velká část oblehajícího vojska Švédského od Prahy.
Za tři dni na to přišla pak zpráva, že tak zvaný mír Vestfálský
jest již uzavřen, a tím se skončila strastiplná a hrůzná válka
Soletá. Po uzavřeném míru počal tehdejší děkan a napotomní
probošt Staroboloslavský Rudolf Roder z Feldburku o to pilně
pečovati, aby posvátný obraz opět do svého původního sídla
z Vídně byl navrácen. Za tou příčinou zadal tedy jmenem kapi—
toly Staroboleslavské zvláštní, mnohými důvody Opatřenou prosbu
k císaři Ferdinandu III. Avšak prosba ta nebyla vyslyšena a sice
hlavně proto, poněvadž císařovna k posvátnému obrazu velikou
úctou a důvěrou přilnnla. a tudyž se od něho rozloučiti nechtěla.
Po tomto nepodařeném pokusu nemohl se děkan Roder na to tak
snadno odvážiti, aby u císaře tutéž prosbu sám bezprostředně
opětoval; pročež jinou cestu nastoupil, aby cíle svého dosáhl.
Žádal totiž důvěrně kardinála arcibiskupa Pražského hraběte
z Harrachů a pána Jiří hraběte z Martinic, nejvyššího kanclíře
království Českého, aby v této příčině prostředníky a přímluvci
byli u dvora císařského. Oběma těmto vysokým hodnostářům
poštěstilo se císaře a císařovnu k dotčené prosbě nakloniti, že se
konečně na zaslání obrazu milostného do Staré Boleslavi usnesli.
Na rozkaz císařův byl napotom obraz posvátný z domácí kaple
císařské vyzdvižen a v slavném průvodu z hradu císařského na
Vídeňské předměstí Leopoldovo do kostela Karmelitánů bosáků
zanesen. V průvodu tom nacházelo se veškeré téměř duchovenstvo
Vídeňské, četní šlechticové, představenstvo města Vídně, veliký
zástup lidu a také Ferdinand IV. korunovaný král Český, jenž
císaře samého, tou dobou nemocného, zastupoval. V kostele Kar—
melitanském vykonala se ještě před posvátným obrazem na hlavním
oltáři vystaveném krátká pobožnost, načež císařský kaplan, jenž
dle rozkazu císařova posvátný obraz do Prahy zavésti měl, s týmž
obrazem do vozu císařského vstoupil a do Čech se ubíral. Po celé
této cestě provázela pak císařská čestná stráž vůz tento. Hrabě
Vilím Slavata, horlivý ctitel obrazu Staroboleslavského, vyžádal si

.
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u císaře za milost, aby tentýž posvátný obraz z Vídně do Prahy
přes Jindřichův Hradec, kdež Vilím Slavata své rodinné zboží
a své sídlo měl, vezen byl. V Jindřichově Hradci konaly se velké
přípravy na uvítanou téhož obrazu, a sešlo se tam také veliké
množství lidu okolního, jakož vůbec obraz posvátný po celé této
cestě ve všech osadách Českých uctivě a slavnostně uvítán byl.
Ve středu, dne 17. srpna 1650, když se milostivý obraz k městu
přibližoval, šlo mu slavné processí naproti, kteréž jej do kostela
Matky Boží doprovodilo, kdež na hlavní oltář vystaven byl. Na to
Zpívala se hned litanie Loretánská a zvláštní písně, kteréž pro
slulý tehdejšího času hudebník a varhaník Jindřicho-Hradecký
Adam Michna z Otradovic k této slavnosti v hudbě byl složil ')
Po skončeném zpěvu měl proslulý kazatel z Tovaryšstva Ježíšova,
Tobiáš Brázda slavnostně kázaní, po němž probošt Jindřicho-Hra—
decký velkou mši sv. sloužil. Následovaly pak ještě jiné pobožnosti
a také rozličné oslavy, jež studenti tamní na počest obrazu Staro
boleslavského upravili. 0 třetí hodině spoledne deprovodilo slavné
processí obraz posvátný až na předměstí, kdež jej stráž císařská
s vozem císařským očekávaly, načež se dvorní kaplan s ním dále
ku Praze ubíral. V sobotu dne 20. srpna po půlnoci přivezen byl
milostivý obraz na Vyšehrad, a v chrámu tamním sv. Petra a Pavla
na hlavní oltář postaven. Když se pak rozednívalo, vezen byl dále
do Pražského chrámu Matky Boží před Týnem, odkud ještě téhož
dne u velikolepém průvodu slavnostném, v němž všickni nejvyšší
.) O tomto proslulém Českém hudebníku podal Jos. Jireček ve spisu
„Dějiny církevního básnictví Českého“ následující zprávu na str. 34-:
„Zvýšenou na se pozornost obracejí písně Adama Michny z Otradovic
Jindřicho-Hradeckého. O okolnostech Michnových nic posud povědomo
není, leda že v Jindřichově Hradci byl varhaníkem. Ale tolik jisto, že
nebyl prost nadání básnického a hudebnického, a že jistě zasluhuje, aby
díla jeho od znalcův hudby jakož i od literárních dějezpytcův pečlivěji,
nežli se posud stalo, byla uvažována . . . První jeho dílo jest: „Česká
Mariánská Muzika, radostná i žalostná,“ kteréž dílo Michna sám na
jiném místě nazývá „Loutnou Marianskeu.“ Písně rozděleny jsou pod
trojí záhlaví: [. o slavnostech Boha a Syna Božího, II. 0 slavnostech
Matky Boží, III. 0 umirajících & zemřelých. K písním připojeny jsou
melodie, o kterých Michna sám praví, že je „co nejsprosměji na čtyry
hlasy a některy na pět hlasův zkomponoval, tak aby netoliko v vzácných
městech od dobrých muzikantův, ale také v nejsprostějších městečkách
od sprostných kantorův zpívati a užívati se mohly.“ Dílo to vyšlo v Praze
1647. Druhá. sbirka Michnovy'ch písní vyšla r. 1661: „Svatoroční muzika
aneb sváteční kancionál, ke cti a chvále svatých milých Božích v nově
složený“ Michna sám ji věnoval rychtáři, purkmistra a radním Starého
města Pražského.

rumy Bumhledavůě.
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hodnostáři království Českého, nejvyšší šlechta Česká atd. se
nacházeli, do hlavního chrámu Pražského na Hradčanech byl
donesen, a tam Opět v kapli Svatováclavské k veřejnému uctění
vystaven 1).
Již dříve než posvátný obraz z Vídně do Prahy byl dovezen,

ustanovil kardinal arcibiskup Harrach na žádost některých pánů
Českých, že kollej Norbertinská a bratrstvo Marianské pod její
správou stojící tentýž obraz v slavném průvodu z Prahy do Staré
Boleslavi mají donésti. Této čestné úlohy dostalo se kněžím
bílým a bratrstvu Marianskému za tou příčinou, poněvadž již od
r. 1641 každoročně s příkladnou horlivostí velikolepé poutnické
průvody do Marianské svatyně Staroboleslavské i za těch dob
podnikali, když tam posvátného obrazu nebylo. A poněvadž bílí
kněží a bratrstvo Marianske tuto svou výroční pouť do Staré Bo
leslavi na svátek Narození Marie Panny vykonávali, proto také
ustanovil kardinal arcibiskup, aby právě k tomuto svátku milo
stivý obraz do Staré Boleslavi byl zanesen. Tato tedy slavnost
vzala počátek svůj již dne 6. září před polednem. Na hradě
Pražském shromáždily se nejprvé jednotlivé průvody z farních
osad a ze všech řeholí Pražských. Dostavilo se tam také panstvo
České, hodnostáři duchovní a světští a veliký dav lidu zbožného.
V kapli Svatováclavské, kde posvátný obraz posud byl umístěn,
vykonaly se u přítomnosti dotčených nejvyšších hodnostářů pří
slušné modlitby, načež milostivý obraz do stkvostného svatostánku
na nosidlách upraveného vložen byl. Svatostánek ten vzali čtyři
kněží Premonstráti, v drahocenných dalmatikách oděni, na svá
ramena, a dali se s ním na pochod. Před nimi kráčela bezpro
středně dlouhá řada bílých kněží, a pak ostatní sbory duchovní.
Za obrazem posvátným kráčel kardinal arcibiskup, nejvyšší hod
nostáři a konečně nesčetný zástup lidstva. Průvod pohyboval se
při hlaholu zvonů, při hudbě a zpěvích zbožných z Malé Strany
přes kamenný most na Staré město. Všude na cestě stály zástupy
lidu zbožného, úctu svou obrazu posvátnému vzdávajícího. Pra—
žané Staroměstští závodili v tom jmenovitě, aby milostivý obraz
poctili a Matičce Boží Staroboleslavské svou vděčnost osvědčili,
majíce za to, že hlavně úctou a důvěrou svou k témuž milosti
vému obrazu Staré město Pražské za dlouhého obležení Švédského
r. 1648 bylo zachráněno. Na Starém městě ubíral se průvod do
I) Na památku tohoto a dřívějšího pobytí téhož obrazu posvátného jest
tuším až podnes na hlavním oltáři kaple Svatováclavské za sochou sv.
Václava také obraz Matičky Boží Starobolesla'vské umístěn.
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Premontstrátského kostela sv. Benedikta, kdež posvátný obraz
na hlavní oltář byl postaven 1). Tam konala se napotom svatá
noc a druhého dne ráno slavné služby Boží. Okolo doby polední
dal se velebný průvod na cestu do Staré Boleslavi. Za bránou
Poříčskou vložen byl posvátný obraz do stkvostně ozdobeného
vozu. v němž generální vikař arcibiskupa Pražského a také opat
Strahovský místo zaujali. Vůz pohyboval se volně u prostřed
zbožného zástupu poutníků až k Brandýsu. Před tímto městem
vložen byl obraz posvátný opět do svatostánku na nosidlách,
kteráž čtyři Premonstráti na ramena svá vzali. a tak kráčel prů
vod až k svatyni Marianské ve Staré Boleslavi, kdež jej probošt
Rudolf Roder s celou starobylou kapitolou již toužebně očekával.
V svatyni Marianské konala se opět svatá noc a druhého dne
slavnostně služby Boží s díkučiněním Bohu, že obraz posvátný
do země České, do původního sídla svého zase byl navrácen.
Od r. 1650 až po dnešní den zůstal pak tentýž milostivý obraz
vždy v zemi České, ačkoli za časů válečných ještě vícekráte na
jiná místa v Čechách byl opět přenesen, aby nepříteli do rukou
nepadl. R. 1662, když Turecká válka nastala, byl na rozkaz kardi
nala arcibiskupa Pražského pro větší bezpečnost do Prahy pře
nesen a v chrámu Matky Boží Sněžné v poboční kapli na straně
jižní ležící na oltáři umístěn. Přenešení toto stalo se dne
16. srpna. V témž chrámu Páně zůstal pak až ku svátku Obě
tování Panny Marie, před kterýmžto dnem t. j. 20. listopadu opět
do Staré Boleslavi byl odevzdán. Na památku toho nalezá se až
podnes v dotčené kapli u Matky Boží Sněžné na témž oltáři, kde
tenkráte milostivý obraz Staroboleslavský byl vystaven, obrázek
pozlacený Staroboleslavský obraz milostivý vypodobňující. Ve válkách
Pruských, které v století osmnáctém panovaly, byl obraz posvátný
třikráte po sobě, a sice vždy ještě dříve než nepřítel Pruský do
Čech vtrhl, do Prahy tajně zanesen. Stalo se to r. 1744, r. 1756
a 1757; když pak nebezpečenství přestalo, převezen byl hned
zase do svého sídla. R. 1778, když Prusové po čtvrté do Čech
vtrhli, byl posvátný obraz hned zase do Prahy zavežen; ale
poněvadž nebezpečenství hrozilo, že Prusové i do Prahy se
. dostanou, ujel s ním tehdejší světici biskup Pražský a spolu děkan
Staroboleslavský Frant. Tvrdý do Berouna, kdež s tímto pokladem
svým z dne 9. na. 10. září v tamním děkanství přenocoval.

Vojsko

') Udáno jest v některých (spisech, že obraz posvátný do chrámu Matky
Boží před Týnem byl donesen; avšak z současných zápisků kolleje Nor
bertinské vysvítá, že tato zpráva mylná jest.

23.
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Pruské odtáhlo však do Slezska, pročež se biskup Tvrdý s obrazem
posvátným hned zase do Prahy navrátil, a jej dne 28. října téhož
roku do Staré Boleslavi opět zanésti dal. Na památku dotčeného
pobytí v Berouně dal tehdejší děkan Berounský v děkanství Beroun—
ském nad rohovým pokojem, v němž posvátný obraz přes noc byl
uložen, zvláštní nápis zhotoviti. Kdykoli pak během nynějšího
století v okolních zemích aneb i v samých Čechách válka zuřiti
počala, pečovala starobylá kapitola Staroboleslavská. hned bedlivě
o to, aby posvátný obraz ještě v čas na některém bezpečném místě
ukryt byl. V celé době této, počínající od r. 1650, když posvátný
obraz z Vídně posledněkráte do Staré Boleslavi byl navrácen, až
do doby nynější, tndyž po celých 228 let choval pak náš Český.
katolický lid vždy zvláštní a velikou úcln. důvěru a lásku k témuž.
posvátnénm obrazu Staroboleslavskénin. Za neblahé náboženské
války třidcctileté, v níž protestantismus víru katolickou v Německu,
a i u nás v Čechách a na Moravě vyhubiti usiloval, povstalo v Čechách
znenáhla více poutnických míst Marianských aneb se důvěra k stá
vajícím již takovým poutnickým místům značně v lidu rozmnožila.
A právě v těchto svatyních Marianských nalezal ubohý, barbarskou
ukrutností žoldnéřů nepřátelských ztrýzněný lid náš katolicky"
největší útěchu svou. Do svatyň těchto nejen se utíkal, Matička
Boží, svaté dědice a patrony České za pomoc nebeskou vzývaje,
ale rozličná z těchto míst poutnických sloužila mu zároveň za
skrýše, v kterých poslední halíř svůj. aneb aspoň na blízku těchto
svatyň zakopával a ukrýval, aby pod ochranou Matiěky Boží ne
nasytnému nepříteli a zhoubci do rukou nepadl.
V dobách těch vydobylo si i více Staročeských rodin šlech
tických, které nedavše se svésti novotářským učením cizozemským
víře katolické věrné zůstaly a pro ní také mnoho utrpěly, v do
bách těch, pravím, vydobyly si dotčené Staročeské rodiny panské
nemalých zásluh o vírn katolickou, o víru Svalováchwslmu v Če—
chách a také o útěchu a blaho lidn obecného, povzlmznjíce jej
k důvěře v Boha, v mocnou přímluvu Matičky Boží a našich sva
tých dědiců a patronů zemských, dílem svým zbožným příkladem,
dílem také obětivostí svou pro dotčené svatyně Marianske.
Z Staročeských rodin panských vyznamenaly se v této příčině
tenkráte zejmena rodina Lobkovická, Kolovratská, Slavatovská,
Martinická, Šternberská, Berkovska a jiných více. A jak hluboko
.a pevně se právě za třidcetileté války v Čechách to přesvědčení
zarylo, že království České a spolu také řeč Česká především moc—
nou přímluvou Rodiěky Boží a sv. dědiců a patronů našich za—
chráněny byly, tomu na svědectví uvedeme zde několik poznamek
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jednoho spisovatele Českého, jenž v druhé polovici věku sedm
náctého, po skončené válce 30tileté žil, a lid náš Český, jakož i
obecné mínění v Čecháth velmi dobře znal, poněvadž za příčinou
povolání svého po více let na rozličných místech v Čechách mezi
lidem ustavičně žil, a k jeho blahu a spáse horlivě pracoval. Muž
ten jest Jindřich Labe, kněz řádu sv. Františka, který mimo jiný
spis také zvláštní knihu vydal o poutnickěm místu Marianském,
nedaleko Prahy, v Svatém Hájku stávajícím. Kniha ta vyšla ti
skem r. 1690, a v první kapitole na listu třetím doěítáme se
těchto úvah: „A což řeknu o naší milé vlasti, České zemi? v které,
jestli kde jinde, blahoslavená Panna, mocně, milostivě a slavně
panuje, a jako velkomocná královna bohatství svého milosrdenství
Štědře rozdává? Není jeden kraj v České zemi, který by zázrač
ným obrazem Panny velikomocné poctěn nebyl. Kulmenská v kraji
Loketském dobrodiní ne na lokty, ale bez mírjr uděluje. V kraji
Litoměřickém Paní naše velkomocná na Krupce panuje. V Bole

slavskémkraji sedí na trůnu v Staré Boleslavi 11pro
střed země České, a k ní se jako k svému středu celé.
království

obracuje.

V kraji l'odln'dslu'unna Svaté. Hoře

"velikoniocná l'aní dává audiencí, a k ní so bohatí i chudí. zdraví
& nemocní utíkají. i z (luh—kýchkrajin nu službu |n'irlnim-jí. \' kraji
Bechyňskéln juho holubice \' roz.—awllinzirhshulnírlu
:|. v (h'n'úch
ohrady v Bechyně so kroje.
V I'lílnovó1 v (?eských Ihuh'\_io\'icíclí

doln'otivost ke všem ukazuje. V kraji Hlnnshéin Malku Boží Hva
1oluijecká Loretánská na poušti, okolní města, a ohzvhištm': hlavní

královské město Pražské táhne magnetem svého milování. l loto
pozorovati sluší, že nákladní chrámové s zázračnými obrazy Pa
nenky Marie v České zemi, v tak příležitých místech, a mnozí na
hranicích království postaveni jsou, jako nějaké pevné bašty, na
kterých za nás na stráži stojí Panenka Maria! A jako když Če
ské království v svém květu a slávě postaveno bylo, na hraničné
pevnosti v čas válečný lidé jsou se utíkali, tak nyní k horám věč
ným, k duchovním pevnostem outočiště máme míti. O jak velice
jsi milá Bohu a blahoslavené Panně zamilovaná země Česká, tolik
svatými obrazy ozdobená & okrášlená! O nejsvětější Panno! jak
bedlivý pozor a otevřené oči máš k naší obraně! „Onat pozoruje
aneb bdí nad hříšníky, praví arcibiskup Arnošt z Pardubic, aby
nebyli hned zatraceni! Onat jest prut ten, o kterém Jeremiáš
praví: Prut bdící já vidím; dobře jsi viděl Jeremiáši. Právě jako
milostná mátě plášt tvé svaté ochrany nad námi a nad zemí naší
ráčila jsi rozestříti, a nám vždycky i v čas bouřlivého kacířstva
a jiných nepořádných příhod přítomna býti. Povstaň tedy, Ma—
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rianská země Česká, povstaňte horliví milovníci Rodičky Boží a ne
beské císařovny velebnost hleďte všelikou úctivostí předcházeti,
a k ní starožitnou a. Staročeskou pobožnost obnoviti, a to ob
zvláštní mateřské obdarování v čerstvé paměti zachovati, a sv
novskou vděčnost alásku prokazovati. Děkujeme nyní Tobě, o ve
likomocná královno, za předešlá dobrodiní a milosti a pouíženě
žádáme, aby nás ráčila na budoucí časy vždycky pod panenským
pláštěm Tvé mocné ochrany hájiti, k Tobě se důvěrně utíkající
nezavrhovati. ale milostivě adobrotivě slyšeti.“ Takovýchto srdeč
ných a vzletných slov a úvah lze i u jiných Českých spisovatelů
z druhé polovice věku sedmnáctého nalézti, a z rozličných jimi
zaznamenaných zpráv jest také patrno, že právě tenkráte na tom
nejen duchovenstvo ale i světští mužové všemožně pracovali, aby
u nás v Čechách úcta k Matičce Boží a k svatým dědicům a pa
tronům našim podobným způsobem se zakotvila a rozšířila, jako
rozšířena byla před stoletím patnáctým a šestnáctým, než ji hu
sitismus a utrakvismus, jenž se hlavně z cizáckých do země Sva
továclavské přinešených bludů živily, v lidu našem ztenčily a kde
mohly vypudily. A právě toto oživení starobylé úcty k Rodičce
Boží a k sv. dědicům a patronům našim v lidu Českém stalo se
v následujícím století osmnáctém pevnou baštou proti novému
lstivému útoku nepřátel víry katolické v Čechách, když totiž do
zemí Rakouských a tudyž i do Čech tehdejší nevěrcové, jenž se
illuminaty (osvěcenci) nazývali, své zhoubné nauky pod jmenem
osvěty novověké zanášeli, a lidu našemu víru katolickou a spolu
také i řeč Českou poznovu vyrvati usilovali. Pozoru hodno jest,
kterak v svrchu uvedené úvaze své Jindřich Labe o Matičce Boží
praví, že „v Staré. Boleslavi na trůnu svém u prostřed země Če
ské sedí, a že se k ní jako k svému středu celé království České
obracuje.“ Výrok ten není pouhá domněnka aneb vynález tohoto,
na slovo vzatého spisovatele. Již od prastarých dob nazývala se
nejen u nás v Čechách, ale i v cizině Stará Boleslav „středem
země České“, jakož o tom Pulkava ve své kronice, Hájek, Dou
bravius, Borek, Stránský, Bob. Balbín a jiní staří spisovatelé
svědčí 1). Mělo se totiž od nejstarších dob za to, že Stará Boleslav
dle tehdejších hranic země České takřka v samém středu celé
naší vlasti leží *). Název ten původně ze zeměpisné polohy Staré
1) Boh. Balbín, Hist. Bolesl. lib. VI. cap, XII. pag. 51. et Epitome lib. III.
cap. I. pag. 162. ,) „Ač mathematický střed to nebyl, jejž vůbec určití
nelze, přece přibližně se o středu mluviti mohlo s uvážením tehdejších
hranic, když Záhvozdí Žitavské, Kladsko, Vitoraz, Konigstein a. Bavorska
krajina Frais k Čechám slušely.“ Just. V. Prášek, Bibliotéka mistnich
ilin-nic“ UIM.
Quan L'.
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Boleslavi pošlý, obdržel pak během času ještě jiného duchovního
významu. Říkávalo se totiž, a tak vypravuje sobě lid náš, že Stará
Boleslav jest nejen středem ale také srdcem země České, poně—
vadž tam náš milý sv. Václav zemi Českou drahocennou krví svou
mučenickou skropil a posvětil, a poněvadž napotom na téže, krví
sv. Václava zbrocené půdě nejsv. Rodička Boží své hlavní sídlo
v celých Čechách sobě vyvolila, odkud jako královna nebes a země
i nad osudy celé země České bdí a ji ochraňuje. Vyvolením Staré
Boleslavi za své hlavní sídlo v Čechách, tak vypravuje se dále,
chtěla Matička Boží této krví sv. Václava zbrocené půdě Staro
boleslavské náhradu za to dáti, že tělo jeho svaté na hrad Praž
ský bylo přeneseno, a proto také celé zemi Ceské ze Staré Bo
leslavi skrze tentýž milostivý obraz, jejž sv. Václav a sv. Lud—
mila ctili a jej krví svou skropili, zvláštních milostí uděluje, aby
tím světu okázalá, jak velikých zásluh si sv. Václav a sv. Lud
mila o zemi Českou vydobyli, a jak mocná jest jejich přímluva
u Boha. Sledovati vývoj těchto, a podobných zbožných domněnek
v lidu katolickém, jest věc přetěžká, ne-li nemožná. Na to se tu
ším žádný tak snadno neodváží, kdo onen výrok Písma svatého
zná, jímž se obdivuhodné působení milosti Boží v člověku kra
tičce naznačuje: „Duch (svatý) vane, kdekoli chce; nevíš odkud
věje, a kam se táhne.“ O tomto působení milosti Boží v jedno—
tlivém člověku a v celém národu dá se jen z výsledků samých po
někud souditi. Pozorujíce tedy úctu posvátného obrazu Starobole
slavského dle výsledků z ní pošlých vidíme patrné, že od více než
dvou set let, jmenovitě od času války třidcetileté tentýž posvátný
obraz považován byl veřejně za ochranný obraz (palladium) země
České, ku kterému se lid nejen ve svých soukromných potřebách,
ale i v obecných o pomoc nebeskou Matičky Boží utíkal, a který
také i sami panovníci, králové Čeští a přední panstvo České za
takový měli a mu zvláštní uctivost prokazovali.
Když stavové protestantští v Praze r. 1609 královský majestát
na císaři Rudolfovi II. vymohli, šlo ještě téhož roku převelebné
processí z Prahy od sv. Jakuba do Staré Boleslavi k milostnému
obrazu Marianskému za tím úmyslem, aby Matička Boží víru kato
lickou v Čechách, a vůbec celou vlast naši pod svou zvláštní
ochranu vzala. V jak úzkém spojení dotčený majestát s veřejnou
Zpourou byl, kterou titéž stavové protestantští napotom r. 1618 na
sněmu zemském v Praze Způsobili, a která se vždy za počátek
neblahé 301eté války náboženské pokládá, jest s dostatek známo.
Než však tato zhoubná válka vypukla, počalo se r. 1617 na nové
svatyni Marianske v Staré Boleslavi pracovati, a sice nákladem
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královny České. Jakých obdivu hodných osudů tato nová svatyně
během 301eté války zažila, kterak i posvátný obraz Staroboleslavský
do zajetí přišel a na samém dvoře císařském přechováván byl,
avšak vždy zase do Čech a do Staré Boleslavi se navrátil, o tom
jsme již svrchu vypravovali. V Čechách utkvěla za příčinou těchto
událostí všeobecná pozornost na tomto svatém obraze, 9. to tím
více, poněvadž tatáž válka 301etá. která r. 1618 v Praze svůj
počátek a r. 1609 svůj zárodek měla, napotom r. 1648 opět v Praze
ukončena byla, a poněvadž po uzavřeném míru r. 1650 tentýž
posvátný obraz do Staré Boleslavi zase byl navrácen. Nebude od
místa upozorniti tuto ještě na jednu okolnost. Dle pověsti staro
bylé byl tentýž posvátný obraz za panování krále Vladislava I.
(1150—1173) nalezen. Král ten jest zakladatel kláštera Strahov
ského v Praze, v tamním kostele nalézá se také hrobka jeho,
a právě Strahovským Premonstrátům dostalo se r. 1650 té čestné
úlohy, že tentýž posvátný obraz po tolika osudech zase do Staré
Boleslavi zavezli. Sluší též vytknouti, že se v rodině panovníků
Rakouských a tudyž i králů Českých zvláštní úcta k posvátnému
obrazu Staroboleslavskému udržela. Kdykoli se po 301eté válce
císařům Rakouským příležitost naskytla, neopomenuli svatyni Marian
skou v Staré Boleslavi navštíviti a posvátnému obrazu Rodičky
Boží svou úctu vzdáti. O císaři Ferdinandu III. a o jeho první
a druhé manželce vypravovali jsme již svrchu, jak velikou úctu
a důvěru k témuž posvátnému obrazu měli. Třetí manželku svou
Marii Eleonoru Mantuanskou dal císař Ferdinand r. 1656 dne 11.
září korunovati, a dne 14. září korunován byl jeho syn Leopold I.
v chrámu Páně Svatovítském za krále Českého. Než však obě tyto
korunovační slavnosti v Praze byly konány, navštívil císař s císa
řovnou a se synem svým Le0poldem posvátný obraz Staroboleslavský
a mučenictví sv. Václava. Císařovna Maria Eleonora poslala pak
osmého dne po své korunovaci drahocenné královské šaty darem
na počest posvátného obrazu do Staré Boleslavi. Dne 2. dubna
1657 zemřel císař Ferdinand III. ve Vídni, a v druhé polovici
téhož mku přijel císař Leopold I. do Prahy, kdež se po delší čas
zdržoval. Při této příležitosti navštívil šestkráte posvátný obraz
v Staré Boleslavi, a když po 15 letech opět do Čech přijel, neopo
menul opět putovati do Staré Boleslavi. Císař Josef I. byl r. 1702
se svou manželkou Vilemínou dvakráte ve Staré Boleslavi. Císař
Karel VI., byv dne 5. září 1723 v Praze na krále Českého koru
nován, navštívil též po své korunovaci s manželkou svou posvátný
obraz Staroboleslavský. Císařovna Marie Terezie byla tam návštěvou
před svou korunovací v měsíci dubnu 1743. Císař František I. byl
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za panování svého třikráte v Staré Boleslavi, roku totiž 1813,
1820 a 1824. Posléze byl také císař Ferdinand I. se'svou manželkou
císařovnou Marií Annou před svou korunovací na krále Českého
v Staré Boleslavi, a sice dne 31. srpna 1836. Císař i císařovna
obcovali nejprvé v svatyni Marianské tiché mši svaté, již 'tehdejší
kapitolní děkan a světící biskup Fr. Tippmann sloužil. Po skončené
mši sv. dali si císař Ferdinand a císařovna posvátný obraz uká
zati, a uctili jej takovým způsobem, že všickni přítomní touto zbož—
ností velice byli pohnutí.
Jak horlivě se po skončené válce 301eté šlechta Česká o roz
množení úcty a oslavy posvátného ochranného obrazu země České
starala, vysvítá předně z toho, že více panských rodin bedlivě
pečovalo o dovršení stavby nové svatyně Marianské ve Staré Bole
slavi, o čemž později několik Zpráv podáme. Ale mimo to založily
rodiny šlechtické, mezi nimiž i někteří vyšší hodnostáři církevní
byli, na počest posvátného obrazu Staroboleslavského a také na
počest sv. Václava 44 kapliček, po celé cestě z Prahy do Staré
Boleslavi vedoucí, z kterých se až podnes velká část, ač v chatmém
stavu, udržela. Cesta tato sloula napotom cestou svatou čili po
svátnou, na památku toho, že po ní i sv. Václav z Prahy do Staré
Boleslavi chodíval čili jezdíval. V dolejší části kapliček vyobrazeny
byly nejhlavnější události ze života sv. Václava, aneb některé zá
zraky, které se na přímluvu jeho staly. V poslední z těchto ka
pliček, nedaleko Brandýsa stojící, vymalován byl rodokmen císaře
Leopolda I., který po přeslici z rodiny sv. Václava pocházel, a před
posvátným obrazem Staroboleslavským ve Vídni se narodil. V ho
řejší části kapliček byly vyobrazeny jednotlivé milostné sochy neb
obrazy Marianské, které již tenkráte v Čechách neb na Moravě
prosluly. Vedle těchto Marianských obrazů byl také vždy po jedné
straně vymalován erb a po druhé straně bylo naznačeno jméno té
rodiny šlechtické, která kapličku dala vystavěti. Stavba kaplí těchto
děla se mezi r. 1680—1690. Vydána byla také r. 1690 zvláštní
knížka v řeči České, Německé a Latinské, v které se nejen p0pis
jednotlivých kaplí ale i vyobrazení jich nachází. Toto soustředění
a vyobrazení rozličných milostivých obrazů a soch Marianských
po celých Čechách a dílem také na Moravě stávajících, na dotčené
„svaté cestě“ z Prahy do Staré Boleslavi nasvědčuje tomu tuším
také, že posvátný obraz Staroboleslavský pokládán a ctěn byl za
ochranný obraz země České, jakož z dotčených kaplí i to vysvítá,
jak pilně tenkráte šlechta o to pečovala, aby úcta sv. Václava
mezi lidem povzbuzena a rozšířena byla.
Ačkoli válkou 301etou, a z ní povstavším morem a hladem
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počet obyvatelů země České v století sedmnáctém tou měrou byl
umenšen, že se sotva pátému dílu nynějšího obyvatelstva vyrovnal.
přicházelo předce každoročně veliké množství poutníků do Staré
Boleslavi. Za touto příčinou projevovali mnozí ctitelové posvátného
obrazu od dávných let přání, aby v Staré Boleslavi někteří řehol—
níci stálý svůj byt měli, a kněžím tamním zejmena v slyšení sv.
zpovědí a v hlásání slova Božího nápomocni byli. Konečně tedy
stalo se, že r. 1658 P. Jan Vrbna, a s ním ještě tři jiní kněží

ve jménu Tovaryšstva Ježíšova ve Staré Boleslavi od Šeb Kčllera
malý domek, hned vedle svatyně Mariánské ležící za 425 zl. zakou
pili, v kterémž napotom tři členové téhož Tovaryšstva stále pře
bývali, aby ve svatyni Marianske ve slyšení zpovědí a kázáních
napomahati mohli. R. 1667 počala se pak bývalá residence Jesuitská
stavěti za času probošta Jiří Vojtěcha Astra, který k nové budově
nejen kamenem stavebním ale i jinými prostředky napomáhal.
V této nové residenci byla též kaple na počest sv. Ludmily za
ložena '). Po vyzdvižení Tovaryšstva Ježíšova stala se z této resi
dence jezdecká kasárna.
Ze současných zápisků, ze století sedmnáctého pocházejících,
z kterých zejmena Boh. Balbin čerpal, jakož i z pozdějších podob—
ných zápisků, jež Jos. Prok. Horčice po ruce měl, a z jiných ještě

pramenů na jevě jest, jak velikou důvěru a úctu lid Český během
století XVII., XVIII. a také XIX. k posvátnému obrazu veřejně
osvědčoval, kdykoli jmenovitě celou vlast naši, aneb jednotlivé
částky její nějaká pohroma obecná stíhala, aneb jí nějaké nebez—
pečenství obecné hrozilo. V případech takových utíkával se lid
Český obyčejně do Staré Boleslavi k posvátnému, ochrannému
obrazu země České a k mučenictví sv. Václava. Z četných těchto
zpráv, jimiž by se snadno dosti velká kniha naplniti dala, uvedeme
tuto jen některé. Dle svědectví, jež Jan Ig. Dlouhoveský z Dlouhé
Vsi, tehdejší děkan \! Německém Brodu vlastnoručně podepsal,
a na zvláštní tabuli ve svatyni Marianské ve Staré Boleslavi zavě
siti dal, byl Německý Brod r. 1665 zuřícího tam moru zbaven,
jakmile se město dotčené slibem zvláštním na počest posvátného
obrazu Staroboleslavského zavázalo. Tentýž horlivý muž vodíval
pak sám každoročně po více let četné poutnické processí z Ně
meckého Brodu do Staré Boleslavi, k němuž se také četní poutníci
z Čáslavi, z Kutné Hory, z Kolína a z Polné přidružovali. R. 1708
panoval v Čechách mor, zvláště pak v Praze mnoho lidí umíralo.
') Boh. Balbín, Hist. Bolesl. lih. Vll. cap. XXVIII. pag. 90 et cap. XXXII.
pag. 107.
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Za odvrácení tohoto bičíku Božího od vlasti naší konala se v Staré
Boleslavi před posvátným obrazem, a sice již na sklonku téhož
roku, v měsíci totiž listopadu když obyčejně poutníci více na pout
nepřicházejí, předce zvláštní pobožnost. A za toutéž příčinou při
cházeli pak lidé r. 1710, když se mor v Čechách opět ukazoval, již
v měsíci březnu na pout do Staré Boleslavi. Starožitné město
České Čáslav koná již od počátku století osmnáctého každoročně
až podnes v neděli svatodušní pout do Staré Boleslavi. Původ této
pouti jest dle tamních současných zápisků městských, laskavě nám
sdělených, následující: V posledních měsících r. 1713 objevil se
v Čáslavi a v tamním okolí silný mor, a po více měsíců tak
strašlivě zuřil, že mu již většina osadníků za oběť klesla.. I zdálo
se, že rána ta morová zuřiti nepřestane, dokavád poslední obyvatel
Čáslavský nevymře. V této obecné pohromě shromáždili se tedy
osadníci Čáslavští v děkanském chrámu Páně sv. apoštolů Petra.
a Pavla před oltářem nejsv. Rodičky Boží, a tam se slibem zavá
zali, že oni sami a potomci jejich každoročně v neděli svatodušní
do Staré Boleslavi k posvátnému obrazu Marianskému pout konati
budou, jestli je Bůh na přímluvu Rodičky Boží a na oslavu milost—
ného obrazu Staroboleslavského na živobytí zachová. Následkem
slavného slibu tohoto přestal mor v Čáslavi a v tamním okolí
zuřiti, a první slavné processí Čáslavské, jež tehdejší tamní děkan
vedl, a v němž se i členové městského představenstva súčastnili,
konalo se r. 1715. Po uplynulých 50ti letech slavili Čáslavští
zbožnou tuto památku přeslavným processím poutnickým do Staré
Boleslavi, v němž se tamní děkan, jedenácté kněží z tamního okolí
a celý Čáslavský magistrát súčastnili. Před rokem 1764, a i na
potom dostávali vždy dva z konšelů Čáslavských z kasy obecní
2—4 zl. na pout do Staré Boleslavi. V jednom protokolu magi
strátním z r. 1741 čte se doslovně takto: „Dle starobylého oby—
čeje na pout do Staré Boleslavi panu radnímu a panu syndikovi
3 zl. dáti se povoluje“ Na světlo do svatyně Staroboleslavské
povoloval se též každoročně zvláštní příspěvek z důchodů obecních.
Podobné poutnické processí k posvátnému obrazu Staroboleslav—
skému a sice na neděli pátou po sv. Duchu konalo město Roudnice
od r. 1714, v němž se častokráte tamní probošt a magistrát
městský súčastnili. V oktávu Nanebevzetí Marie Panny přicházelo
též slavné processí z Mělníka, ku kterémuž se za dřívějších dob
z obecních důchodů příspěvky dávaly. R. 1743 přišlo veliké množství
poutníků do Staré Boleslavi hlavně za tou příčinou, aby Hospodinu
ve svatyni Mariánské a u mučenictví sv. Václava díky za to vzdali,
že vlast naše od zhoubného nepřítele vysvobozena byla. A jak
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četný byl nával poutníků těchto. vysvítá z toho, že během letních
měsíců téhož roku na dva & padesáte tisíc poutníků v svatyni
Marianské Tělo Páně přijímalo. Z Prahy konaly se také každo
ročně během osmnáctého století z více kostelů poutnická processí
do Staré Boleslavi, a processí z chrámu Páně sv. Jakuba, pod
správou Bratří Menších sv. Františka vycházející, konalo se vždy
„pro zachování nejjasnějšího domu Rakouského a pro opatrování
království Českého.“ Tak se toho dočítáme na tiskem vydaných
kázáních, která při této slavnostně pouti Bratří Menší držívali.
Nastaly doby, ku konci věku osmnáctého, že se počet poutníků do
Staré Boleslavi přicházejících menšil, jakož o r. 1788 zaznamenal
Jos. Pr. Horčice. Jakmile však nějaké obecné nebezpečenství vlasti
naší hroziti počalo, hledal Opět lid náš katolický, jako by jej
zvláštní milost Boží k tomu popouzela, své útočiště v Staré Bole
slavi u ochranného obrazu země České, a u mučenictví sv. Václava.
Patrný toho důkaz máme z r. 1796. Následkem válek z první
Francouzské revoluce vzniklých ohrožovala téhož roku vojska
Francouzská téměř již hranice České. Jakmile se zpráva o tom
po Čechách roznesla, počaly se hned zase, zejmena z Prahy, četná
poutnická processí do Staré Boleslavi konati, přes to přese všecko,
že právě v letech předcházejících průvodů poutnických do Staré
Boleslavi ubývalo. Dobrý příklad královské Prahy následovala pak
i jiná města Česká, tak že téhož roku během letních měsíců na
pět a čtyřidcet tisíc poutníků ve svatyni Marianske k stolu Páně
přistoupilo. Třeba tuto podotknouti, že již tenkráte někteří svo
bodomyslníci lidu našemu tyto poutě zrazovali, a je také překaziti
usilovali; lid však nedal se tím inýliti a útěchu svou a pomoc
hledal u Matičky Boží a u sv. Václava v Staré Boleslavi. I stalo
se také, že v nápotomních letech nejen z Čech ale i z Moravy
a z Uher poutníci do Staré Boleslavi přicházeli. Dle památních
zápisků Staroboleslavských přicházívala během století sedmnáctého
pravidelně mimo královskou Prahu z těchto předních měst Českých
slavná processí poutnická do Staré Boleslavi: z Plzně, z Horšova
Týna, z Pelhřimova, z Tábora, ze Soběslavi, z Třeboně, z Nového
Bydžova, z Chrudimi, z Vysokého Mýta, z Pardubic, z Polné,
z Rakovníka, z Litoměřic, &.také ještě z četných jiných měst
Českých. V století osmnáctém přicházela pravidelně tato processí
do Staré Boleslavi: z Poděbrad, z Vilímova, ze Skalska, z Kováně,
z Dymokůr, ze Smidar, z Hlušic, ze Sobotky. z Turnova, z Libi
chova, z Housky, z Vetlé, z Hradiště, z Mladé Boleslavi, z Řepína,
z Kopidlno., z Vodolky, z Obříství, z Klomína, z Černoušku, z Vi
noře, z Čelákovic, z Lysé, z Nymburka, z Mělníka, z Benátek,
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z Kouřimi, z Kocerad, ze Sázavy, ze Sezemic, z Kolína, z Čáslavi,
ze Sadské, z Říčan, z Mnichovic, z Pořiče, ze Skramníka, z Ko
stelce nad Labem, a jiných ještě měst okolních. Z Prahy putovalo
trojí processí, a sice od sv. Jiljí, od sv. Jakuba a z koleje Nor
bertinské. Alumnové semináře arcibiskupského konávali tolikéž
pod správou svého ředitele zvláštní pouť do Staré Boleslavi, a sice
na svátek Narození Panny Marie. Z Brandýsa nad Labem chodí
valo na každý svátek Panny Marie v zimě v letě processí do
Staré Boleslavi. Během nynějšího století chodívají na pout Staro—
boleslavskou processí z Prahy a sice jedno na Boží hod svatodušní,
trojí processí na Nebevzetí Panny Marie, jedno v oktávě téhož
svátku a jedno na Narození Panny Marie, v celku tedy patero
processí. Dále tam chodívá processí z Čáslavi, z Ronova, ze Svojšic,
ze Zásmuk, z Hořovic, z Bečvár, z Vitic, z Kouřimi, ze Ždánic,
z Jestřebice, z Plaňan, z Říčan, ze Skrámníka, z Pískové Lhoty,
z Vetlé, z Roudnice, z Budyně, z Dobřichovic, z Řepína, z Kounic,
z Vlňovsi, z Citova, z Velvar, z Černého Kostelce, z Břevnova,
z Vepřku, z Loučeně, z Ouval, z Rostok, z Bukol, z Klecan, ze
Mšena, z Mukařovic, z Vrbna, z Lužce, z Minic, z Kundratic,
z Hostivaře, z Turska, z Benátek, z Chramosteka, z Noutonic,
z Lysé, z Nymburka, z Turnova, z Doubravice, z Vinařic, z Mcel,
ze Sobotky, z Luštěnic, ze Sázavy. Poutníci z Moravy, ze Slezska
a i z Uher, navštěvující v měsíci květnu hrob sv. Jana Nepo—
muckého v Praze na Hradčanech přicházívají také často na zpá
teční oestě své na pout do Staré Boleslavi. Konečně zde uvedeme
ještě seznam těch processí, která lonského roku 1878 dle zprávy
„v Blahověstu“ číslo 1. r. 1879“ uveřejněné, do Staré Boleslavi
během měsíců letních připutovala. Průvody, jež kněz sprovázel
naznačeny jsou hvězdičkou. Na neděli první v květnu přišlo tedy
processí z Bezna. Na druhý svátek svatodušní ze Dříz a z Čáslavi.
Na neděli druhou po sv. Duchu z Vepřku*. Na svátek sv. Petra
a Pavla z Bečvár, ze Zásmuk, ze Svojšic, z Českého Brodu, z Prahy
od sv. Josefa, z Dobřichova, z Kostelní Lhoty, z Plaňan, z Vitic,
ze Škramníku*, z Chržína, z Klomína, z Hostina, z Ječovsi,
z Břevnova, z Horoměřic, z Mcel, z Mochova*, z Netřic. Na svá
tek Navštívení Panny Marie z Kmetňovsi, z Dáblic, z Kojetic,
z Lobkovic, z Hoř. Slivna, z Citova, z Beřkovic, z Klecan, z Ždá
nic, z Repína, z Lončeně, z \'elvar, z Kovánic, z Vodolky, z Vrutic,
z Doln. Slivna, z Noutonic, z Krp, ze Mšena, z Chvatěrub, z Rou
dnice, z Černého Kostelce, z Vysokého, z Mukařova, z Měcholup,
z Říčan, z Chval, ze Sadské, z Velenky, z Poděbrad, z Čečelic,
z Roztok, z Koloděj*, z Kouřimi, z Libeznic*, z Bříství'í V oktávu
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Navštívení Panny Marie z Velkých Popovic, z Jažlovic, ze Sluh.
Na slavnost Nanebevzetí Panny Marie z Turnova, z Michle*,
z Vršovic, z Horek, ze Záboře, z Česlic, z Prahy od sv. Tomáše,
z Labského Kostelce*, z Lysé, z Bubenče. V oktávu Nanebevzetí
Panny Marie z Mělníka, z Nymburka. Na svátek Narození Panny
Marie z Bousova, z Bystřice, z Jirčan, z Libáně, z Luštěnic,
z Podjiří, ze Vtelna, z Kostomlat, ze Sušna, z Mladé Boleslavi,
zNemeslovic. z Podolí a Smíchova, z Křížk. Kostelce, zPyšel, ze
Slíchova, z Kosteln. Hlavna*, ze Záp*, z Všetat, z Čelakovic**, z Před
měřic*, a možná že snad ještě i z jiných míst, jakož sám zprá
vodaj podotýká. Ku konci minulého roku, na svátek nepoškvrně
ného Početí Marie Panny přišel i Jeho Eminence nejdůst. p. kar
dinal arcibiskup Pražský Bedřich kníže Schwarzenberg na pout
do Staré Boleslavi. Starobylá kapitula, duchovenstvo Boleslavské
a Brandýsské uvítalo Jeho Emineuci dne 7. prosince večer před
proboštstvím, kdež vys. důst. p. probošt Staroboleslavský Jos.
Hlaváček vrchnímu pastýři na uvítanou přál hojného požehnání
Božího pro tuto pout. Druhého dne před 10. hodinou odebral
se Jeho Eminence s průvodem do svatyně Marianské, kdež nej
prvé vdp. kanovník J. Breischl slavnostné kázaní měl, načež Jeho
Eminence slavnou pontiíikalní mši svatou sloužil, při kteréž vld.
pp. kanovníci Staroboleslavští čestnou assistenci konali. Po od
poledních službách Božích k večeru odjel pak vznešený poutník
nazpět do Prahy. Sluší ještě podotknouti, že na svátek sv. muče
níků Kosmy a Damiána dne 27. září a na slavnost sv. Václava
dne 28. září z okolních měst, městeček a vesnic hlavně hospo
dářové na pout do Staré Boleslavi každoročně přicházívají, pro
čež někteří také říkají, že výroční poutě do Staré Boleslavi poutí
hospodářů na den sv. Václava se končí.
Zbývá ještě, abychom o nynější svatyni Marianské dů
ležitější Zprávy tuto naznačili. Budova této svatyně, mimo dvě
velké věže, byla již r. 1623 tak dostavena, že se dle církevních
předpisů požehnati a vykropiti mohla, aby v ní služby Boží ko
nány býti směly. Tohoto církevního požehnání dostalo se ji pak
poznovu během 301eté války asi šestkráte, & sice r. 1632, 1634,
1639, 1642, 1646 a 1648., poněvadž od protestantských žoldnéřů
Švédských zneuctěna, vydrancována a zohavena byla. Ale slavného
biskupského posvěcení dostalo se této svatyni teprv ku konci
století sedmnáctého od tehdejšího arcibiskupa Pražského Jana Be
dřicha hraběte Waldsteina, jenž svatosti života svého tak značně
vynikal, že dle obecného mínění věku tehdejšího držán byl za
. muže svatého. Stal se také proslulým svou horlivostí pro rozší
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ření úcty k Rodičce Boží v Čechách 1). Tento horlivý ctitel Ma
tičky Boží posvětil tedy slavně svatyni Marianskou v Staré Bo
leslavi r. 1690 v neděli nejsv. Trojice Boží, která téhož roku při
padla na den 21. května, a zároveň také ustanovil, aby výroční
památka tohoto posvěcení konána byla na neděli třetí po sv. Duchu.
Posvěcení svatyně stalo se na počest a slávu Nanebevzetí Panny
Marie. Do oltáře hlavního. který tenkráte mnohem menší byl než
nynější, vložil arcibiskup Waldstein při posvěcení ostatky sv. mu
čeníků Angela a Coelestina. Mimo to posvětil téhož dne tentýž
arcibiskup tak zvanou kapli Waldsteinskou a nový oltář na počest
Narození Panny Marie v ní zbudovaný, což všecko hraběcí rodina
Waldsteinská na své útraty poříditi dala. Do nového oltáře v téže
kapli vloženy byly ostatky sv. mučeníků Benigna a Theodora. Na
památku tohoto slavného posvěcení celé svatyně a dotčených dvou
oltářů zasazen byl v presbytáři, nedaleko hlavního oltáře, na straně
epištolní mramorový kámen, v němž vyryt jest Latinský nápis,
o tomto posvěcení svědčící.
Třeba tuto zvláště podotknouti, že v století sedmnáctém
milostivý obraz Marianský nebýval ještě jako nyní na hlavním
oltáři svatyně Marianské neustále umístěn. To teprv od r. 1—7
78
svůj počátek vzalo; před tím stával obraz posvátný na jiném místě,
o čemž hned nyní krátce povíme. Když se od r. 1617 až do r.
1623 nynější svatyně Marianská stavěla, zůstala prastará, malá,
jednoduchá kaplička, v níž se posvátný obraz původně, aneb snad od
dávných století přechovával, zcela. nedotknuta, a zrušen byl jen
kostelík starý, který bezpochyby rytíř Kapoun ku konci věku šest
náctého byl dal zbudovati. Dotčená prastará, jednoduchá kaplička,
1) Na svém panství v Duchcově dal nový chrám na počest Zvěstování
Panny Marie zbudovati, v Horním Jiřetíně dal též nový kostel ke cti
a chvále Nanebevzetí Panny Marie vyzdvihnouti. Za jeho časů stalo se
více zámků při jednom obraze Matičky Boží v Klatovech. Arcibiskup
Waldstein dal všechny tyto události dle zákonů církevních přísně vyše
třiti, a když po tomto dlouhém a pracném vyšetřování najevo přišlo,
že se před dotčeným obrazem skutečně zázraky staly na přímluvu
Rodičky Boží, dal tentýž obraz v farním chrámě Klatovskěm k veřejně
úctě na hlavní oltář vystaviti, kde se až podnes nachází. K témuž obrazu
přicházelo pak každoročně mnoho poutníků; arcibiskup Waldstein založil
tedy při farním chrámu Klatovském zvláštní nadací pro čtyry kněze,
a sice pro tři kaplany a jejich starostu, kteří pak poutníkům Marian
ským do Klatov příchozím v duchovních potřebách nápomocni byli. Toto
nadací udrželo se v Klatovech, ač velmi stenčené, až podnes, a do
Klatov přichází až posud každoročně z okolních měst a vesnic četných
poutníků k Matičce Boží.
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v níž posvátný obraz umístěn býval, stávala v nynějším presbytáři
a sice v těch místnostech, které jsou mezi hlavní zdí chrámovou
a mezi pravou stranou nynějšího hlavního oltáře, na kteréž kněz
při mši svaté čte sv. evangelium. A to bylo právě to místo. na
němž posvátný obraz vyorán byl, a na kteréž se zázračným způ
sobem vícekráte navrátil, když jej jinde chtěli uložiti. Jiří Kruger,
kněz z Tovaryšstva Ježíšova rodem z Prahy, vypravuje ve svém
r. 1669 vydaném spisu Latinském 1), že jako chlapec sám ještě
na své vlastní oči tuto prastarou, jednoduchou kapličku na dotčeném
místě i když nynější svatyně již zbudována byla, několikráte viděl,
když do Staré Boleslavi přišel. Tentýž Spisovatel praví pak ještě
dále takto: „Jest to zajisté škoda, že tato kaplička z té domněnky
byla zrušena, aby prý se tím zrušením ozdobě nového chrámu
posloužilo. Od té doby co kaplička ta zrušena byla, zmenšovala
se a mizela také ona svatá hrůza, která po tolik set let tak mocně
a spolu něžně pobožnost poutníkův na tomto místě zbuzovala, kde
obraz posvátný byl nalezen.“ V kterém vlastně roce tato' prastará
kaplička zrušena byla, neudává Jiří Kruger. V místnostech tedy
těch, kde tato starobylá kaplička původně stávala, a sice ve hlavní
zdi chrámové dala napotom rodina hrabat ze Sternberků zvláštní
stánek vytesati a jej mramorem vyložiti, v kterém napotom až do
r. 1778 posvátný obraz obyčejně býval uložen, a se jen při někte
rých velkých slavnostech na hlavní oltář vystavoval. Před dotčeným
mramorovým stánkem stojí dřevěný oltář, na nějž až podnes pout
níci své voskové dárky na počest Rodičky Boží kladou. Dveře
tohoto stánku jsou ze železa, trojím zámkem opatřené, ale tak
prosekané, že se skrze otvory obraz posvátný vnitř stánku uložený
poněkud viděti mohl. Celé tyto dveře jsou na zevní straně stří
brným znakem pánů ze Sternberkův a jinými vkusnými ozdobami
okrášleny, v nichž křestní jména jednotlivých členů téže rodiny
jsou vyryta, a sice: Maria Barbora, František Bohuslav. Ignac
Karel, Václav Vojtěch, Jan Norbert, Maria Maxmiliana provdaná
hr. Lažanská, František Ignac a Jan Adam. Jest tam i rok 1672
udán. Na nejnižší částce dveří těch vyryt jest Latinský distichon,
a nad stánkem samým jest v mramoru v řeči Latinské vytesán
zbožný povzdech: Tu Sternbergiades Virgo Maria rege t. j. Ty,
Panno Maria, řidiž potomky Sternberků. Příčina, proč se obraz
posvátný v tomto mramorovém stánku více neukládal, byla ta,
poněvadž jej v něm zbožní poutníci jen s těží a nedostatečně viděti
') Sacrorum pulverum inclyti regni Bohemiae etc. pars tertia, XIII. Martii
pag. 79; v jiném vydání na str. 455.
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mohli. Od r. 1778 jest tedy povždy na hlavním oltáři umístěn,
Nad pozadní části oltářního tabernakulum stojí tam totiž stáneěek
pro milostivý obraz upravený. V stánečku tom jest oltáříček z dřeva
ebenového, zlatem, perlami, diamanty a jinými drahými kameny
ozdobený, na němž zlatými řetízky a sponkami upevněn jest milo
stivý obraz Matičky Boží. Vzácné a drahocenné ozdoby tyto jsou
z větší části dary první a druhé manželky císaře Ferdinanda III.
Oltáříček z dřeva ebenového obdržela prý první manželka téhož
císaře, jmenem Maria, ze Španělska, a darovala jej Matičce Boží
Staroboleslavské. Sluší tuto ještě poznamenati, že na hlavním
oltáři umístěna jest na pravé straně velká socha sv. Václava, a na
levé straně socha sv. Ludmily, stejné velkosti s předešlou, tak že
tedy posvátný obraz Marianský ve svém drahocenném stánku
uprostřed naší první České mučednice a našeho prvního Českého
mučeníka jest nyní umístěn, kteří dle starobylých pověstí první
ctitelové téhož milostivého obrazu byli.
Místo hlavního, od arcibiskupa J. B. Waldsteina posvěceného
oltáře zbudován byl pak r. 1717 nový hlavní oltář, který r. 1723
světící biskup Pražský Jos. Mayer posvětil, a do něho ostatky
sv. Maxima mučeníka vložil. R. 1764 zhotovena byla k témuž
oltáři nová mramorová tumba, a po roce nové tabernakulum, které
tam až podnes stojí. R. 1766 posvětil pak světící biskup Pražský
a spolu děkan Staroboleslavský Jan Ondřej Kayser tentýž nový
hlavní oltář, poněvadž svěcený kámen na něm byl pprušen. Téhož
roku pořízeno bylo také nynější mramorové zábradlí před hlavním
oltářem. Mimo hlavní oltář nalezá se v svatyni Marianské ještě
šest menších čili postranních oltářů, které v lodi kostelní po obou
stranách ve zvláštních kaplích tak jsou umístěny, že se na každé
lodní straně tři oltáře nacházejí. Kaple a oltáře tyto byly původně
od jednotlivých šlechtických rodin Českých založeny, jakož tomu
i znaky nasvědčují, které nad každou z těchto kaplí jsou ve zdi
zasazeny. Jde-li se od hlavního oltáře směrem k hlavním dveřím
chrámovým, stojí v pravo hned za kazatelnou kaple hrabat z Čer
nínů, v níž se oltář na počest Zvěstování Panny Marie nachází.
Naproti této kapli stojí na levé straně v kapli od hrabat Slavatů
založené oltář Nanebevzetí Panny Marie. Druhá čili prostřední
kaple na pravé straně vyzdvižená od hrabat Lažanských, zaujímá.
v sobě oltář věnovaný na počest Obětování Panny Marie v chrámu
J erusalemském. Střední kaple na levé straně na počest Narození
Panny Marie zbudovaná sluje Waldsteinská; o níž jsme již svrchu
zmínku učinili. Třetí a poslední kaple na pravé straně byla ště
drostí Staročeských pánů z Berkův zbudována, a v ní jest oltář
anltky Blunbolulnvlké.
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na počest Očištování Panny Marie. Naproti ní jest na levé straně
kaple hrabat z Martinicův, a v té stojí oltář na počest nepoškvr
něného Početí Panny Marie. Na sloupích mezi těmito kaplemi sto
jících zavěšeny jsou obrazy našich sv. dědiců a patronů Českých.
V pokladnici této svatyně nacházely se druhdy značné klenoty
a drahocenné věci. Z četných obětí, zvláště pak z drahých kamenů,
jež císařovna Maria, první manželka Ferdinanda III., posvátnému
obrazu darovala, dal r. 1729 tehdejší děkan Staroboleslavský Jan
Kr. Frik zhotovitr v Paříži velmi stkvostnou monstranci na památku
svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kteréž se téhož roku slavilo.
Monstrance ta jest posud v pokladnici svatyně Mariánské, a váží
25 liber. Mimo to nachází se v též pokladnici 19 schránek na
způsob obrazů upravených, v nichž zadělány jsou zlaté neb stříbrné
dary, kříže. prsteny, naušnice, drahé kameny, perle atd., které
během časů na počest posvátného obrazu Staroboleslavského od
zbožných poutníků byly věnovány. V některých z těchto schránek
nacházejí se také sv. ostatky, které se při větších slavn03tech na
hlavní oltář vystavují.
U svatyně Marianské jsou proti východu dvě vysoké věže,
jedna po pravé, druhá po levé straně kostelní, mezi nimiž se nad
kostelem třetí malá vížka nachází. Tyto dvě velké věže nebyly
jednou dobou vystavěny. Věž po pravé straně směrem k východu
stojící byla za probošta Jiří Vojtěcha Astra (1667—1681) vystavena;
levou pak věž dostavěl teprv r. 1749 tehdejší děkan Staroboleslavský
Jan Kr. Frik ze svého vlastního jmění. O ambitu, jenž za svatyní
Marianskou se nalézá, podal J. P. I'Iorčice tyto zprávy: Ambit
tento nebo chodba jest za kostelem k východní straně. Stavěti se
začal r. 1728, a byl dokonán r. 1731. Kapitolní děkan Starobole
slavský a spolu světící biskup Pražský Kayser, jenž se napotom
stal biskupem Královéhradeckým, dal jej r. 1775 od Václava Kramo
lína, malíře a rodiče Nymburského, malovati. Po stěnách dvanácte
kaplí téhož ambitu vyobrazen jest celý dějepis posvátného obrazu
Staroboleslavského od jeho nalezení až do posledního navrácení
z Vídně; mimo to jsou' tam ještě některé případy zvláštní nama
lovány, kterak Bůh na přímluvu Rodičky Boží vroucným ctitelům
posvátného obrazu Staroboleslavského zvláštních milostí uděliti
ráčil. Na klenbách jsou představeny hlavní příběhy ze života Matičky
Boží. V témž ambitu jest osm zpovědnic, v kterých se letního času
sv. zpověď poutníků slyší, a také oltář, při němž se poutníkům
Tělo Páně podává. V těchto místnostech nachází se také sochami
Opatřený a nákladný náhrobek bývalého světicího biskupa Pražského
a spolu děkana kollegiátní kapitoly Staroboleslavské Erasma Diviše
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Kriegera, jenž dne 27. prosince 1792 zemřel. Pomník ten dali mu
jeho ctitelové r. 1793 postaviti. Za kostelem Marianským k straně
východní vedle silnice nalezá se kaple sv. Benedikta. která k sva
tyni Matičky Boží jest přidělena, a bezpochyby touž samou dobou,
jako svatyně dotčená byla zbudována. Při kapli té jest bývalý
hřbitov, na němž se až do roku 1835 pochovávalo. Tam nachází
se také chorobnice, založená r. 1745 od bývalého děkana Staro
boleslavského Jana Kr. Frika, který vůbec svými zásluhami
o zvelebení posvátných památek Staroboleslavských znamenitě vy
niká. Původně se v této chorobnici nacházelo 12 osob; od té však
doby, co nehodami časovými i příjmy chorobnice této zmenšeny
byly, žije v domě tom šest starších žen, které povinny jsou, sta
rati se o čistotu podlahy, lavic atd. obou dvou kostelů Starobole
slavských. Mimo hrobníka bydlí v témž domě i jeden muž, který
nočního času svatyni Marianskou střeží. Na též samé straně k vý
chodu za svatyní Marianskou, ale po levé straně silnice do Benátek
vedoucí leží kaple bl. Podivína, o které jsme již dříve zprávy
podali.
Nelze tuto mlčením minouti poslední obnovení celého vnitřku
svatyně Marianské, o kteréž se starobylá kapitula Staroboleslavská
před několika lety s horlivosti příkladnou postarala, nešetříc ani
práce ani výloh, aby sídlo posvátného a ochranného obrazu země
České co nejdůstojněji bylo okrášleno a zvelebeno. Obnovení
svatyně Marianské mělo svůj počátek z jara r. 1873. Za tou pří
činou byl milostivý obraz Rodiěky Boží dne 25. května ze své
svatyně přenesen do kollegiátního chrámu sv. Václava, kdež přes
celý jeden rok zůstal, dokud obnovování svatyně dovršeno nebylo.
Po celou tuto dobu býval posvátný obraz každodenně ráno od vld.
p. kanovníka strážce Mikuláše Schmida na hlavní oltář sv. Václava
vystaven, a k večeru Opět v tak zvané panské sakristii na celou
noc v bezpečném místě uložen. V svatyni Marianské byly napotom
zde a rozsáhlá klenba celého chrámu od Pražského malíře Ign.
Řeřábka vkusně vymalovány. Varhany Opravil Jos. Prediger var
hanář, v pozlacovačské práce uvázali se Jos. Halla a Jos. Nejtek
z Prahy. Proslulý malíř Hellich, jenž celou obnovu svatyně v umě
leckém ohledu řídil, ozdobil klenbu chrámovou v presbytáři nad
hlavním oltářem novými stěnomalbami. Oltáře, kazatelna a vůbec
všecko bylo patřičně Opraveno, a vkusně obnoveno, jak toho buď
potřeba neb zvelebení svatyně dožadovaly. Kde jmění kostelní
]: pořízení těchto oprav a obnov nedostačovalo, hleděla vld. kapi—
tola vůbec a jednotliví členové její také zvláště svou obětovností

přispívati, dílem k témuž účelu i jiní ctitelové posvátného obrazu.
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přispěli. J men osobních zde neuvádíme, aby se to skromnosti
jejich nemile nedotklo. Právě v té době, když se již o obnovení
svatyně Marianské jednalo, jmenován byl vld. p. Karel Hyna, muž
0 církev a literaturu Českou nemálo zasloužilý, děkanem staro
bylé kollegiátní kapitoly Staroboleslavské. Nedlouho na to r. 1874
stal se také vld. p. Josef Hlaváček, prelát papežský a bývalý
vikář Brandýsský, jenž mimo jiné i pro své zásluhy o školu pro
slul, proboštem téže starobylé kapitoly. Horlivou péčí a snahou
celé kapitoly byla tedy svatyně Marianská na jaře r. 1874 úplně
obnovena, načež ji svrchu jmenovaný děkan kapitolní církevním
požehnáním posvětil. Téhož roku, dne 5. července na svátek Na—
vštívení Marie Panny, byl napotom posvátný obraz Marianský
v slavném průvodu do obnovené svatyně přenesen. Průvod, jejž
vld. p. probošt za příčinou těžké nemoci vésti nemohl, vedl vld.
p. děkan Karel Hyna. Čtyři vld. kanovníci Staroboleslavští : Mik.
Schmid, Jos. Breischl, Kar. Kellner a Ant. Slavíček, nesli v stánku
na nosidlách upraveném posvátný obraz na svých ramenou. Je
předcházela dlouhá řada kněží domácích a nejen z okolních ale
i ze vzdálenějších míst na tuto slavnost přišlých. Zbožných pout
níků dostavilo se též na tisíce k této slavnosti, tak že jimi nejen
chrám Svatováclavský a Marianský, ale i celé dvojí náměstí Staro
boleslavské před bránou a za bránou se nacházející takřka po
seto bylo. Mezi tímto davem poutníků ubíral se tedy slavnostný
průvod za hlaholu zvonů, zvučné hudby a chvalozpěvů k svatyni
Marianské. Z rána bylo počasí pošmourné, tak že se leckdos toho
obával, aby dešt slavnost nepřerušil; avšak k nemalému podivení
poutníků přítomných probralo se slunéčko skrze mraky právě
v tom okamžení, když vld. kanovníci z dvéří chrámu 'sv. Václava
s posvátným obrazem vystoupili, načež příjemné letní počasí po
celý den panovalo. A když pak slavnostný průvod mezi zástupy
poutníků v pravo a v levo stojících dále kráčel, tut mohl každý
přítomný na své vlastní oči viděti a pozorovati. jak hlubokou
a jak něžnou úctu lid náš v srdci svém chová. k posvátnému
obrazu Staroboleslavskému. S nevšedním mysli a srdce pohnutím
a s jakýmsi ustrnutím viděli jsme na své vlastní oči, kterak
u zbožných poutníků v pravo a v levo po celé cestě stojících
opakoval se neustále následující objev: Jak mile poutníci z dálí
jen pouhý svatostánek, v němž posvátný obraz Marianský byl
umístěn, uzřeli, bledly najednou tváře jejich, a čím více se k nim
svatostánek přibližoval, tím patrněji jevilo se jakési zbožné roze
chvění mysli a srdce na jejich obličeji. A když pak najednou
posvátný obraz Spatřili, tu se někteří do hlasitého pláče dali,
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mužům usedlým a vážným kanuly slzy po lících, všickni na ko—
lena padali, i bylo neustále tyto a podobné pokorné a srdečné
povzdechy slyšeti: „O Matičko Božíl O Panenko Maria! Oroduj
za nás! Požehnej nás Rodičko Božíl“ Památka na takový objev
utkví hluboko v mysli; po letech zůstane ještě tak živá, jako
by to člověk teprv dnes neb včera byl viděl. Když se pak po
svátný obraz až ku schodům do svatyně Marianské vedoucím byl
přiblížil, kdež jej dívky v hojném počtu shromážděné již očeká
valy, oslovila a oslavila jej jedna z nich krátkou ale překrásnou
řečí ve jmenu všech ostatních dívek, ve jmenu občanů Starobo
leslavských a ve jménu poutníků přítomných, načež se průvod
dále do svatyně ubíral, kdež posvátný obraz do svého stálého
stánku na hlavním oltáři byl uložen. Napotom měl slavnostné ká
zaní vld. p. probošt Vyšehradský Václav Štulc, v němž poslu
chačům dojímavě na mysl a na srdce kladl, v jak úzkém spojení
tentýž posvátný obraz s dějinami Českými jest, a jak velkých
milosti a dobrodiní Matička Boží skrze úctu téhož svatého obrazu
lidu našemu udělovati ráčila. První pontifikální mši sv. sloužil
v obnOvené svatyni vld. pan děkan Karel Hyna při četné assi
stenci. Téhož ještě roku na svátek Nanebevzetí Panny Marie ko
nali Pražané zvláštní slavnostní pout k posvátnému obrazu do Staré
Boleslavi, v níž se mnoho tisíc poutníků z Prahy súčastnilo, a ku

kterým se'na cestě ještě jiná četná procesí z okolních míst při
družila. Po dvou letech obnovoval se též kostel sv. Václava,
v jehožto dolejší části, u oltáře sv. mučeníků Kosmy a Damiána
dle starého obyčeje nově jmenovaní kanovníci Staroboleslavšti
bývají installováni, když tomu zvláštní příčiny nevadí. Právě
téhož r. 1876 jmenován byl kanovníkem Staroboleslavským vld—
p. Frant. Srdínko, ředitel arcib. semináře Pražského, a poněvadž
se installace v kostele Svatováclavském státi nemohla, byl v sva
tyni Marianské installován, což přítomným ctitelům Rodičky Boží
k útěše sloužilo, že totiž po obnovení celé svatyně první kanov
nická installace děla se v téže svatyni před posvátným a ochranným
obrazem země České.
Ku zprávám těmto o svatyni Marianské budiž ještě dodáno,
kterak řízením Božím tatáž svatyně, počínaje od první polovice
věku sedmnáctého v dobách rozličných vícekráte zvláštním způ—
sobem byla oslavena. První oslavy takové dočítáme se u Boh.
Balbína ') a jiných starších spisovatelů, kteří zprávy své z sou—
časných zápisků Staroboleslavského děkana Jiří Bílka čerpali,
') Histor. Bolesl. libr. VII. cap. XXI. pag. 68.
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Když tedy r. 1639 protestantští žoldnéřové pod Bannerem Starou
Boleslav obsadili, tam svůj opevněný tábor zařídili a kostely tamní
zneuctili a obloupili, nemohli ovšem poutníci na pouť do svatyně
Marianské přicházeti. Avšak stalo se téhož roku, že v noci před
svátkem Nanebevzetí Panny Marie ve zpustošené svatyni Mari
anské najednou podivuhodné zpěvy po delší dobu bylo slyšeti, aniž
by se v ní živého človíčka bylo nalezalo. A na tom nebylo ještě
dosti. Jak mile zpěvy ty ve svatyni zavzněly, vzešlo zároveň ja
kési neobyčejné, velmi jasné a příjemné světlo v téže svatyni,
které celou prostoru její tak ozářovalo, že se v planoucím ohni
býti zdála. Protestantští žoldnéřové, kteří též noci na stráži před
svatyní uzavřenou stáli, složili napotom před samým Bannerem
pod přísahou svědectví, že dotčený zpěv na své vlastní uši sly
šeli, a ono světlo na. své oči viděli. Banner sám byl prý tímto
svědectvím velice zaražen, &manželka jeho, v zámku Brandýsském
přebývající udělovala pak po několik dní hojných almužen chudým.
Žoldnéři Bannerovi roztrušovali napotom, že to všecko strašidlem
jakýmsi a kouzlem ďábelským bylo spůsobeno. Katolíci však, vě
douce dobře, že ďábel svatyni Matičky Boží oslavovati nebude,
leda by jej Bůh k tomu zvláštně donutil, vykládali si událost tuto
tím spůsobem, že zpěvy dotčené zpěvy andělské byly, a že též
ono světlo zázračným způsobem v svatyni právě před svátkem
Nanebevzetí Panny Marie povstalo, aby královně nebes a země
náhrada dána byla za tu úctu a oslavu, které by se jí na ten
svátek od zbožných poutníků bylo dostalo, kdyby jim nepřítel pro
testantský příchod do svatyně byl nezamezil. Děkan Jiří Bílek
uvádí v zápiscích svých současných také očité svědky katolické,
jenž napotom o této události svědčili. Zachovaly se nám četné
zprávy o podobném osvícení chrámu Páně Svatovítského v Praze
na Hradčanech, jakož i o podobném zpěvu, který v něm slyšán
byl za času krále Vladislava H. (1471—1516), a pak také r. 1620
v oktávě svátku sv. Víta, když za tak zvaného zimního čili jalo—
vého krále kalvinisty Fridricha Falckého velebný chrám Svatovít
ský zpustošen byl. Jos. Prok. Horčice, jenž r. 1837 své popsání
Staroboleslavské svatyně Marianské tiskem uveřejnil, dodal k svrchu
položené zprávě ještě tuto poznámku 1): „To osvícení, jakkoliv po
divné, však častěji v chrámech Boleslavských jest viděti, tak že
mnozí z nynějších obyvatelů je nejednou Spatřili.“
Učiníme zde také ještě zmínku o jedné staré pověsti, z které
') Historické popsáni poutnického chrámu bl. Panny Marie v Staré Bole—
slavi str. 80.
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též patrně se jeví něžná láska lidu našeho k Staroboleslavské
svatyni Mariánské, a k Matičce Boží vůbec. Lid náš Český miluje
velice Matička Boží, a chová také velice sličný, důstojný a velebný
obraz o ní v mysli své a v srdci svém. V některých krajinách
vlasti naší neřekne lid o žádné osobě neb věci, že by byla krásná;
to by byla urážka Matičky Boží, nebot slova toho užívá. výhradně
jen když o Panence Marii mluví. Dále považuje lid náš skřivánka
za oblíbeného ptáčka Matičky Boží, a proto se k němu vždy se
zvláštní šetrností a něžnosti chová. To tuším z toho povstalo, že
lid náš jest velice zpěvu milovný; zpěvem nejen srdci svému ulehčí
a mysl svou rozveselí, ale zpěvem nejraději také vykonává své
pobožnosti, zpívaje rozjímá věčné pravdy sv. náboženství a zpí
vaje chválí Boha i při práci své. Když tedy lid náš na jaře za
pěkného počasí skřivánka uvidí a uslyší, kterak se lehounkým
Vzletem výš a výše k obloze nebeské vznáší, a kterak při vzletu
svém čím dále tím něžněji zpívá a zpívá až mu srdéčko usedá:
tut se rozechvěje i srdce zbožného lidu našeho, tut i on sám
povznáší mysi svou a srdce své k nebi, tam do toho čarovného
nebe, kde svatí a světice Boží, milliony andělů, a v čele jich ne
poškvrněná Panna, královna nebes a země, podivuhodným zpěvem
Boha Trojjediného oslavuje, a. krásou svou a také zpěvem svým
nad všechny ostatní pěvce nebeské daleko a daleko vyniká.. Skři
vánek nemá zde na zemi rovného sobě ptáčka, který by při ve
lebném vzletu k obloze nebeské tak pěkně a něžně zpíval, jako
on zpívá, a proto jest Skřivánek oblíbeným ptáčkem Matičky Boží.
Dále jest i to pozoru hodno, že lid náš skřivánka s Matičkou
Boží zejmena na její hromniční svátek do jakéhosi styku uvádí.
Tomu nasvědčuje mimo jiné i následující pořekadlo: Na hromnice
musí skřivan vrznout i kdyby měl zmrznout. Kterak pořekadlo
toto povstalo, neumíme vyložiti. To však zdá se býti na jevě, že
k pořekadla tomu jakási závažnější příčina podnětem byla; nebot
již Ctibor Tovačovský z Cimburka praví v knize své „Hádání
pravdy“ nazvané a ve věku XVL sepsané takto: „Bude cbtíti
vrch svého štěbetání učiniti, právě jako skřivan na hromnice.“
Nuže tedy dle jedné pověsti, kterouž Jan Ig. Dlouhoveský z Dlouhé
Vsi, kanovník a napotomní světící biskup Pražský, v jednom ze
spisů svých r. 1670 vydaném zaznamenal, jest ptáček Skřivánek
na svátek hromniční v jakémsi zvláštním styku i se Starobole—
slavskou svatyní Marianskou a s tamním posvátným obrazem. V 
pravoval totiž lid tenkráte, a i dříve již, že v nejkrutější zimě,
když všecko pod sněhem leží, skřivánek předce na svátek hrom
niční hned z rána, jak dennice vychází, vzhůru nad Starobole
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slavskou svatyní Marianskou vyletí, že se nad ní vznáší, vesele
švitoří a zpívá, jakoby Matičce Boží na tento svátek její zpěvem
svým zvláštní úctu vzdáti chtěl. Po svátku tom není ho však
nad svatyní Marianskou dříve viděti, až opět jarní počasí nastane.
A tak jsme tedy s pomocí Boží podali tuto dle starobylých
zpráv a pověstí, jakož i dle rozličných pamětí listinných, přehled
důležitějších příběhů Staroboleslavského obrazu posvátného nejen
z dob nejstarších sv. Ludmily a sv. Václava, ale až po dobu ny
nější. Že jsme i dobu střední a novověkou do přehledu toho po
jali, k tomu přiměl nás vývoj a význam úcty, jenž se témuž
obrazu prokazuje. Posvátný obraz Staroboleslavský zastkvěl se
teprv od tří posledních století v největší své slávě, od této doby
jest také považován a ctěn jakožto ochranný obraz země České.
Ale k této zvláštní úctě a oslavě jeho přidružuje se vždy také
upomínka, že tentýž obraz již sv. Ludmila a sv. Václav krví svou
mučenickou skropili, že náš milý sv. Václav pod ochranou a 5 po
mocí nejsv. Rodičky Boží zemi Českou řídil, spravoval a národ
náš od hrozící mu záhuby vysvobodil. A z toho ze všeho opět
vysvítá, jak mohutného dojmu úcta, důvěra a láska, již sv. Václav
k Matičce Boží měl, i po dlouhých stoletích v lidu Českém způ
sobila a posaváde ještě působí. Tomu nasvědčuje také mimo jiné
doklady, které by se uvésti daly i ten, že v Čechách velmi mnoho
kostelů stává, v nichž rozličné obrazy Matičky Boží tak jsou na
oltářích umístěny, že po pravé straně vždy jest socha sv. Václava,
a po levé straně socha sv. Ludmily. Cokoli lidu našemu milé
a drahé jest, to nazývá Svatováclavským; nedivme se tedy, že mu
i při jeho hluboké, srdečné a něžné úctě, důvěře a lásce k nej
světější Rodičce Boží zejmena sv. Václav za povzbuzující příklad
a za vzor sloužíval a posud ještě slouží. A nyní tedy uzavíráme
toto vypravování o posvátném obrazu Staroboleslavském srdečnými
veršíky, jež svrchu jmenovaný světící biskup Pražský J. Dlouho
veský před dvěma sty lety dle písně latinské 1) složil:
„Zpívej Skřivánku k Božímu Beránku,
Zpívej Matičce, milé hrdličce,
Zpívej písničku, Boží poslíčku,
Staroboleslavskou pozdrav Matičku !“

') Lauda alauda, landa Jesum,
Lauda alauda, lauda Mariam.

Knihy sedmnácté.
Příčiny, pro které letopisec Kosmaknížete Boleslava I. mezi největší
nkrutniky počíta a bratrovraždu jím spáchanou častěji připomíná.
— Závažné zprava Kosmova, že Boleslav !. pravé a veřejné pokání
za vraždu na sv. Václavu spáchanou činil. — Dvě jiné zprávy
Kosmovy, které Dalimila pohnuly, a Hajkovi příležitost podaly, že
Boleslava I. za nekajicníkaa zoufalce prohlásil. — Objasnění a vy
vrácení dotčených dvou zprav Kosmových. — Stará a novější svě
dectví o pravém pokání Boleslava I. —Pověst, kdy a kterak se toto
pokání stalo. — Přehled dějin za Boleslava I. — Mocnost přimluvy
sv. Václava. — Popis původního kosteliěka sv. Kosn'y a Damiána
v Staré Boleslavi. — Popis Staroboleslavského kostela kollegiat
ního. — Domněnky o bývalém císařském trůnu v Staré Boleslavi.
Ohavného zajisté hříchu dopustil se Boleslav I. vraždou na
vlastním bratm svém spáchanou, ku kteréž jej pohanští rádcové mezi
tehdejší šlechtou zavedli, jejichž nezřízeným choutkám pokojné a du
chem křestanské lásky vedené vladaření sv. Václava se protivilo.
Ohavnost hříchu bratrobijství jest toho hlavní příčinou, že se o Bole
slavu I. daleko široko po světě velmi zlá pověst rozšiřovala. Ale také
veliká úcta, jíž sv. Václav hned za živobytí svého a pak po smrti své
vůbec požíval, ponoukala staré let0pisce a kronikáře více méně
k tomu, že častěji ohavnost hříchu Boleslavova velmi důrazně opako
vali. Tak k. př. mluví náš šlechetný letopisec Kosma s horlivostí a cpo—
vržeností zajisté upřílišněnou o Boleslavovi Krutém dokládaje, „že
byl bezbožník a násilm'k krutější Herodesa, strašlivější Nerona.,
převyšující hrůzou své nepravosti Decia, a ukrutností svou Diokle
ciana“ 1). Kdo jen poněkud z dějepisu zná nesčetné a neslýchané
ukrutností tuto jmenovaných tyranů, nebude o tom zajisté pochy—

') Prameny D. H. str. 31.
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bovati, že Boleslav Krutý bez křiklavé křivdy nemůž jim po boku
postaven býti. Z tohoto upřilišování můžeme však snadno šlechet—
ného Kosmu omluviti. Za jeho časů (žil totiž od r. 1045—1125)
nebyl ještě v Čechách živel pohanský úplně přemožen, a mezi
starodávnými nekřesťanskými neřestmi, které se hluboko do lidu
zaryly, byla nejen obyčejná vražda ale také bratrobijstvi a otco
bijství, jakož jsme o tom zevrubnější zprávy v knihách čtrnáctých
již podali.
Dále jest bedlivého pozoru a uvážení hodno, jaké zprávy
Kosma ve svých letopisech o Boleslavovi I. zaznamenal. Nejprvé
tedy vypravuje o něm skutek velice chvalitebný, že totiž nedlouho
po Spáchané bratrovraždě pravé pokání činil, a k tomu cíli a konci
svého vlastního syna Strachkvasa, dle obyčeje věku tehdejšího
Bohu za svůj hřích tím způsobem obětoval. že jej dal pro stav
řeholní vychovati. Celá osnova vypravování Kosmova zní takto:
„Za těch pak hodů (t. j. ve Staré Boleslavi před smrtí sv. Vác
lava držaných) bratrovraždou zohavených narozeno jest dítě vý
tečné z manželky knížete Boleslava výborné, kterému po příhodě
té dáno jest jméno Strachkvas, kteréžto jméno znamená: strašlivé
hody '). Nebo které mohou strašlivější hody býti, jak při kterých
spáchá se skutek bratrovraždy. Tedy kníže Boleslav. svědom zlo
činu spáchaného. boje se trestů pekelných, přemýšleje vždy v duchu
čilém, kterým a jakým způsobem mohl by Boha pro ten zločin
smířiti, učinil slib Hospodinu, pravě: Jestliže tento syn můj zů
stane živ, z celého srdce svého Bohu jej zaslibuji, aby byl duchov—
ním a sloužil Kristu po všecky dni života svého, za můj hřích
a za lid země této. Potom rodič, slibu svého nezapomenuv, když
bylo pachole již k učení a rodičům svým velké potěšení, nemoha
otec snésti, aby se učil před jeho očima, poslal jej do Řezna,
a odevzdal pod řeholní péči opata sv. Emmerama mučeníka. Tam
jest zákonům církevním a řeholním naučen, tam v roucho mnišské
oblečen, tam až do mužské síly odchován. O dalším běhu jeho
života bude dále dostatečně pověděno“ ").
Z celého tohoto vypravování Kosmova jest na bíledni, že
Boleslav Krutý nedlouho po spáchané bratrovraždě pravé pokání
činil; nebot předně „byl si svého zločinu svčdom“; za druhé „bál
se trestů pekelných“; za třetí, přemýšlel vždy, jakým způsobem
by Boha pro tento zločin svůj smířiti mohl; za čtvrté, učinil slib
Bohu, že syna svého k duchovnímu stavu dá vychovati a sice za
') Dle zpráv starších nazýval se Strachkvas původně Samodruh, a lid sám
prý mu počal Strachkvas přezdívali. ') Prameny D. II. str. 29. 30.
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svůj vlastní hřích,a za veškerý lid v Čechách; za páté, svého slibu
Boleslav nikterak nezapomněl, alejak mile pachole dorostlo a k učení
schopné bylo, poslal jej otec hned do kláštera Řezenského. kdež
Strachkvas v dospělém věku svém skutečně do řádu Benediktinského
vstoupil; za šesté, slib Bohu učiněný ležel Boleslavovi tak živě
na mysli, že když pachole dorostlo, a k učení již schopné bylo,
tudyž asi v šestém roce po smrti sv. Václava, Boleslav toho snésti
nemohl, aby se pachole doma učilo, ačkoli „rodičům svým k vel
kému potěšení sloužilo.“
Dle všeho tohoto bylo pokání Boleslava I. pravé, upřímné
& také veřejné, poněvadž se vědělo, proč syna svého Strachkvasa
k duchovnímu stavu věnoval, a jej hned v útlém stáří do kláštera
Řezenského poslal. Dle papisu Kosmova můžeme tedy vším právem
předpokládati, že Boleslav I. i všem ostatním požadavkům církevním
zadost učinil, aby z hříchu svého rozhřešen a také trestů církevních,
kteréž se dle tehdejší kázně církevní za spáchanou bratrovraždu
ukládaly, sprostěn býti mohl. Biskup Řezenský, jemuž tenkráte
duchovní správa _v zemi České náležela, byl by zajisté mladistvého
Strachkvasa do Řezenského kláštera, jakožto smiřující obět za hřích
Boleslavův nepřipustil, kdyby Boleslav I. sám dříve nebyl býval
rozhřešen z hříchu spáchaného a také sprostěn ostatních trestů
církevních. Biskup Řezenský byl by totiž připuštěním Strachkvasa
do kláštera Řezenského v případě takovém nadržoval zjevně pokryt
ství Boleslava I.
'
Svrchu uvedená zpráva Kosmova, a nep0píratelná událost,
že Strachkvas skutečně se stal mnichem Benediktinským v klá—
šteře Řezenském, poskytuje nám tedy patrný a závažný důkaz,
že Boleslav I. záhy pravé pokání číně i všem požadavkům církevním
zadost učinil, aby po právu rozhřešení hříchu svého a sprostění
trestů církevních obdržeti mohl.
Avšak dvě jiné zprávy, jež Kosma ve svých letopisech o Bo
leslavu I. ještě zaznamenal, zavdaly pozdějším kronikářům příle
žitost, že buď o pokání Boleslava I. pochybovali, jako to učinil
Dalimil ve své rýmované kronice 1), aneb že jej konečně za ve
.) Praví totiž Dalimil (Vydání Jos. Jirečka str. 62. XXXI.)z
Bób, sv. Václava chtě svatost ohlásiti,
počě skřěžě jeho veliké pomoci činiti.
Uzřev Boleslav, že se Božicj moci nemóž protiviti,
i počě v svatost svého bratra ot pclů věřitif“
A dále praví ještě Dalimil (str. 6-0:
„Boleslav, znamenav sčo zaviní,
za svú vinu Strachkvasa, syna svého, mnichem učiní.
Ale neměl-li jest pokánie pravého,
málo by spomohla svatost syna jeho.
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likého nekajicníka a zatvrzelého zoufalce prohlásili, jako se
"toho v Hajkově kronice České k roku 929, k r._ 934 a také
k r. 967 dočítáme ').
Kosma totiž, ukončiv svrchu položenou zprávu o pravém
* pokání Boleslava I. položil nejprvé do letopisu svých následující
poznámku: „O skutcích pak knížete Boleslava nemohl jsem zvě
děti ničeho jiného vypravování hodného, než jedno, co vám ozná
míti pokládám za prospěšné.“ A pak pokračuje dále, řka: „Nebo
sluha Boží Václav zůstavil kostel ve hlavním sídle v Praze ke
cti sva tého Víta mučeníka vystavený, ale poněvadž jej smrt pie
dešla, nezasvěcený. Ten aby ráčil zasvětiti biskup, jenž tehdáž
představen byl kostelu Řezcnskému, jménem Michal, kníže Bo
leslav prosebně, vypraviv posly s velikými dary a větším slibo
váním a přislibováním, aby žádost jeho splnil, sotva obdržel.
K čemuž zajisté biskup sotva by byl svolil, leč pro pamět duše
a pro spasení Václava, přítele svého, již zabitého, uzavřel tak
učiniti“ atd 9). ——Druhá zpráva, již Kosma připojil zní takto,
„Léta od narození Páně devítistého třidcátého druhého, čtvrtého
dne měsíce března, přeneseno jest tělo svatého Václava mučeníka

z Boleslavě hradu na hrad Pražský ze závisti bratra nenávisti
vého. Nebo bratr jeho Boleslav, ode dne ke dni hůř a hůř čině,
nejsa nikterak hnut litostí nad zločinem svým, nemohl toho snésti
v hrdé myslí, že pro zásluhy svatého mučeníka Václava Bůh zje
voval zázraky nad rakví jeho; pročež nařídil potají služebníkům
sobě věrným, by jej přinesli do Prahy, a v noci v kostele sv.
.) Václav Hajek z Libočan vypravuje na jednom místě své kroniky České
(k r. 929), že Boleslav I. zasednuv po usmrcení sv. Václava na trůn kní
žecí v Praze, pokojně sice zemi spravoval, nové kostely stavěl, vystavené
opravovati a razšiřovati kázal, že také bratrovraždy spáchané tajně lito
val, ale že prý se nikdy ze svého ohavného hříchu zjevně vyznati nechtěl.
Užívaje slov Dalimilových tuto uvedených praví Hájek dále (k r. 931),
že Boleslav, vida divné a neslýchané věci, jenž se při těle sv. Václava
ukazovaly „počal jako od polu v svatost Václava, bratra svého věř-ití“
— Dále ještě praví (k r. 934), že prý Boleslav někdy před svými slu
žebníky říkával: Jest mi toho jistě líto, že jsem se tak unáhlil na bratra
svého atd. Avšak napomínán jsa od některých svých věrných, nábož
nějších křestanův, aby se z toho hříchu Pánu Bohu vyznal a pokání
činil, nechtěl prý toho nikterak učiniti, ač častokrát těžká. činil vzdýcháni
obávaje se věčného zatracení; vážili! prý více hanbu Světskou, než pokutu
Božskou. -—O smrti Boleslava I. vypravuje pak Hajek (k r. 967), že prý
duchovní nic neprospěli, když jej na smrtelném lůžku ležícího napomí
nali, aby svého zlého skutku želel a Pánu Bohu se pokořil. Konečně
prý jako ukrutník zatvrzelý zoufal ve své neustupnosti.
') Prameny Díl. II. str. 30.

381

Víta pohřbili, aby tudy, když Bůh jaké divy ukázal svatým svým
]: oslavě, nebylo přičteno zásluhám jeho bratra, než svatého Víta
mučeníka“ Po těchto slovech činí Kosma Opět tuto poznámku :

O jiných jeho zlých skutcích neměl jsem za hodné vypra

vovati, aniž jsem věděl s jistotou. Jeden všakjehoskutek
dosti smělý a pamětihodný, který před časy vykonal za svého
mládí, předce žádostiv jsem Lásce Vaší vypravovati' atd. A tu
pak teprv vypravuje , kterak Boleslav hrad Staroboleslavský
založil ').
Upozorňujeme tuto především, kterak Kosma před vypravo—
váním první zprávy zvláště podotýká, že o skutcích Boleslavových
nemohl ničeho zvěděti, co by bylo vypravování hodného nežli tuto
zprávu. Po vypravování druhé zprávy opakoval tutéž poznámku,
a k ní ještě dodal, že o zlých skutcích Boleslavových ani s ji-.
stotou nevěděl. Kosma tedy sám upřímně vyznává, že o Boleslavu I.
zjištěných zpráv po ruce neměl, vyjmouc zprávu o založení hradu
Boleslavského a o pravém pokání Boleslavově . Po takovém
upřímném vyznání šlechetného Kosmy nebudeme se tomu diviti,
že i svrchu uvedené dvě zprávy nejsou zjistěny. Že první z nich
jest skutečně nepravá, na to poukázal již Gelas. Dobner'); neboť
sv. Václav nemohl býti přítelem biskupa Řezenského Michala,
jakož Kosma vypravuje, poněvadž Michal teprv za několik let po
muěenické smrti sv. Václava se stal biskupem Řezenským. Za
času sv. Václava byl v Řezně biskupem Tuto a Isengrin. Ale
mimo to máme mnohem starší svědectví, nežli je zpráva Kosmova,
že biskup Řezenský Tuto sv. Václavu povolení dal stavěti kostel
sv. Víta v Praze, a že biskup Tuto sám ještě za živobytí sv. Vá—
clava tentýž kostel vysvětil. Zprávu tuto mnohem starší podává
Gumpold ve svém životOpisu sv. Václava. Praví totiž: „Hned po
krátkém čase muž Bohu milý (t. j. sv. Václav) zavázal se ná
božným úmyslem & slibem, dá—liBůh, že dílem umělým a ušlech—.

tilým vystaví chrám zasvěcený ku cti Kristova vítězného bojov
nika, blahoslaveného Víta mučeníka. Nemaje stání, dal se neohro—
ženě do díla, s horlivým předsevzetím učinil poselství k Řezena
skému knížecímu sídlu, Tutona biskupa, muže ve všem rozšafného,
jehož diecesi celé Čechy podřízeny jsou, pokornou prosbou žádaje,
aby dílo to Bohu zasvěcené stalo se s jeho svolením a schválením.
Když byl biskup přání knížete blahoslaveného povolil a posly
laskavě propustil, svolal dělníky rychlým rozkazem: chutě do díla,
') Celou následující zprávu uvedli jsme již doslovně v knihách prvních.
*) Wenc. Hajek Annales Boh. t. HI. pag. 625 et t. IV. pag. 147.
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zaskví se práce nedočkavá, kostel z venčí krásně až do konce
vyveden, uvnitř pak podivným leskem kovů okrášlen &.ozdoben.
Pozván byv dotčený biskup, kostel ku cti sv. Víta mučeníka
posvětil“ 1).

Vypravil-li tedy napotom Boleslav I. za svého panování sku
tečně nějaké poselství do Řezna k tehdejšímu biskupu Michalovi,

nástupci Tutonově, a vypravil-li je tam „s velikými

a větším slibováním

dary

a přislibováním,“ jakož Kosmavy

pravuje, zdá se býti spíše pravdě podobné, že snad právě tito
poslové ve jménu Boleslava I. s biskupem Michalem o tom vy
jednávali, aby Boleslav z hříchu svého rozhřešení obdržeti a trestů
církevních sprostěn býti mohl.
Co se pak týče druhé zprávy Kosmovy o přenešení těla sv.
Václava na hrad Pražský z rozkazu Boleslavova, upozornil již
V. V. Tomek na to“), že Kosma, jak se zdá, v tom následoval
vypravování starších legend o sv. Ludmile, dle kterých Drahomíra
nad hrobem sv. Ludmily na Tetíně dala vystavěti kostel sv. Mi
chala, aby se zázrakové nepřičítali jí, nýbrž svatému archanděla.
Tak zvaná legenda Wattenbachova, o níž V. V. Tomek na jiném
místě dokázal 3), že jest ještě starší než Gnmpoldův život sv. Vá
clava, a že tedy jest pramen starý, od událostí samých ne příliš
vzdálený, vypravuje takto 0 Drahomíře: „Konečně ujala se v ní
zase jedovatá myšlenka, i poslala služebníky své do Tetína, kde
svaté tělo (Ludmily) pohřbeno bylo. a rozkázala jim, aby dům
blahoslavené Ludmily proměnili v kostel, jejž zasvětila na jméno
a čest sv. Michala archanděla, aby lid nepřičítal zázraky, kdyby
se tam ještě i pak nějaký stal, zásluhám blahoslavené mučenice,
ale zásluhám svatých, jejichž ostatky se tam uschovávají“ 4).
Z těchto slov na jevě jest, jak velice svrchu uvedená zpráva Kos
mova o Boleslavu I. nápodobněna jest této zprávě o Drahomíře.
Kosma, jemuž ohavnost bratrovraždy Boleslavem spáchané přede
vším na mysli tanula, nemaje po ruce jiných zjistěných zpráv
o zlých skutcích Boleslavových, mohl snadno zprávu Drahomíry
se týkající, přenésti na Boleslava I.
Této zprávě Kosmově stojí mimo to na odpor jasné a určitě
udání tak zvané legendy Petrohradské, která též mnohem starší
pramen jest než Kosmovy letopisy; nebot legenda ta vypravuje,
že Boleslav z lit0sti nad hříchem svým tělo sv. Václava dal pře
nésti na hrad Pražský. Svědectví to záhy uvedeme.
') Prameny Díl I. str. 157. Viz také V. V. Tomka Dějep. m. Prahy,
D. I. str. 8. =) Dějepis m. Prahy D. 1. str. 8. 8) Časop. č. Mus. 1860.
str. 263 -—296. ') Prameny Díl. str. 142.
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Z toho ze všeho jest “tedy na jevě, že obě dvě zprávy Kos
movy, čelící proti pravému pokání Boleslava I. žádné váhy do
sebe nemají, a že tudyž první jeho zprávě o upřímném a pravém
pokání téhož Boleslava na ujmu býti nemohou. O smrti samé
Boleslava I. zaznamenal pak Kosma ještě tuto kratičkou zprávu:
„Léta od narození Páně 967, patnáctého dne měsíce července
kníže, jemuž bylo příjmí Ukrutný Boleslav, knížetství svého, bra
trskou krví zle nabytého, spolu se životem pozbyl“ '). Jakož patrno
jest, připomíná zde Kosma opět s jakýmsi důrazem bratrovraždu
Boleslavem spáchanou; že by však v hříšné zatvrzelosti a zoufale
byl zemřel, jakož Hajek ve své kronice tvrdí a popisuje, aneb
žeby o pravém pokání jeho pochybnost byla, jakož Dalimil tvrdí,
nedá se z této poznámky nikterak dovoditi.
Svrchu uvedeným domněnkám a smyšleninám Hajkovým
o zatvrzelosti a zoufalosti Boleslava I. stojí také na odpor hojný
počet dokladů a důvodů tomu nasvědčujících, že dotčený kníže
z hříchu spáchaného pravé a upřímné pokání činil. Nemáme sice
o tom žádné listovní paměti, jakož dobře poznamenal Gelasius
Dobner Sl),že Boleslav I. vykonal přísné veřejné pokání, které se
za časů tehdejších bratrovrahům dle zákonů církevních ukládalo;
ale z nedostatku takovéto listovní zprávy nedá se po právu dovo
diti, že Boleslav žádného pokání nečiniv ve své zatvrzelosti zoufan
livě zemřel. Závěrce takové jsou také na odpor rozličné jiné nepo
píratelné události, z kterých patrno jest, že kníže Boleslav v po
zdějších letech svých nejen s císařem Německým, ale i s biskupem
Řezenským a se samým papežem v pokoji a v dobrém ano přá
telském poměru žil, což by dle tehdejšího práva církevního a stát
ního zajisté věcí zhola nemožnou bylo bývalo, kdyby Boleslav za
hřích bratrovraždy dostatečného pokání nebyl učinil, a také od
trestů církevních nebyl býval nějakým způsobem sprostěn.
Máme dále jiná četná stará svědectví o pravém a upřímném
pokání knížete Boleslava I.
V prastaré, tak zvané Petrohradské legendě o sv. Václavu
dočítáme se ku konci, že Boleslav Krutý ještě před přenesením
těla sv. Václava ze Staré Boleslavi do Prahy na víru se obrátil
a pravé pokání činil. Legenda vypravuje takto: „Nezůstavuje pak
Bůh vyvolených svých v potupu nevěrným, ale navštívil milostí
svou i obrátil skamenělé srdce jich k pokání, i pocítili hřích svůj,
že prolili krev nevinnou. Boleslav pak, spamatovav se (modlil se)
') Prameny D. 11. str. 84.
*) Wenc. Hájek Armal. Boh. t. III. pag. 630.
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k Bohu s pláčem a se vzdýcháním, řka: Bože, pomoz mě hříšněmu
a buď mi milostiv. A poslal sluhy své, aby přinesli tělo blaženého
knížete Václava, bratra jeho z Boleslavova hradu ku Praze, řka
takto: Zhřešil jsem, hřích svůj vím a nepravosti své znám, a přede
mnou jest vždy.“ 1)
V Rumjancevském museu v Moskvě nalezá se v rukopisu
pocházejícím z konce XV. neb z počátku XVI. století pr010g Staro
slovanský, který též velmi pěknou zprávu podává o pokání Bole
slava I. Praví totiž: „Boleslav pak vnuknutím ďábelským zavraždil
bratra svého Václava. Tehdá se zjevil zázrak nad tělem svatého
Václava, že krev jeho nevešla do země po tři dni; třetího pak
dne večer vzešla v chrámě nad ním, že se divili všickni vidouce
to. A viděl to Boleslav a obrátiv okameněné srdce své k pokání
a šíji svou železnou k modlení, pochopil hřích svůj, že netoliko
bratra svého Václava zavraždil, ale i jiné pro něho zahubil. Vzpo
menuv na Boha, jak mnoho hříchův zpáchal, modlil se k Bohu
bez přestání a všem svatým i svatému bratru svému Václavu.
Tehdá poslal kněží a sluhy své, a přinesli tělo bratra svého, sva
tého Václava, z Boleslavova hradu do Prahy, řka: Zhřešil jsem
a nešlechetnosti své si jsem vědom“ *).
V Latinském život0pise Gumpoldově není o tom žádné zmínky,
činil—liBoleslav I. pokání čili nic; ale v Latinské legendě mnicha
Benediktinského Vavřince, dle ústních zpráv na Monte-Casino
v Italii asi v XI. neb XII. století sepsané, čteme opět takto: „Zatím
přišel bratr jeho“ (t. j. sv. Václava, když totiž tělo mučeníka
Božího na hrad Pražský převáželi a se vůz v Praze zastavil, že
jím hnouti nemohli), „krví bratrovražednou poskvrněný, a jakožto 1')
kající a želící, maje obličej svůj slzami pokrytý a na těle svém
se třesa sklesl nad mrtvolou zavražděného bratra, prose za odpu—
štění spáchaného proti bratru zločinu“ 4).
Starší kronikářové a spisovatelé podávají též zprávy o pravém
a upřímném pokání knížete Boleslava 1. Tak učinil bývalý biskup
Olomoucký Jan Doubravský 5); Boh. Balbín, který se kajícího kní
žete velmi vřele ujímá 6), což po něm i Tomáš Pešina z Čecho
rodu činí ") a také J. Beckovský ve své Poselkyni '). Z novějších
.) Prameny. D. I. str. 184. ') Prameny, D. I. str. 135 s) V Latinském

textu čteme: „Venit interea frater . . . et quasi poenitens ac lugens“
etc. Slovo „quasi“ znamená v středověké latině dle Latinského překladu
Písma sv. velmi často tolik, co „tamquam.“ ') Prameny D. I. str. 179.
5)Histor. Boh. lib.V.pag.85. — ') Epitome libr. II. cap. IV. pag. 110;
cap. VI. pag. 115. — 7) Phosphorus septic. pag. 16 et 150. — ') Díl.
I. str. 174.
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dějepisců souhlasí s nimi Fr. M. Pelcel ') Fr. Palacký *) a V. V.
Tomek 3). Jakým způsobem se to stalo, že Boleslav I. k sobě
přišel a svého hříchu litovati počal, o tom žádných zjištěných
Zpráv nemáme, pověsti některé se však o tom zachovaly. Tomáš
I'ešina z Čechorodu vypravuje o tom dle legendy Izzovy takto 4):
Na jaře r. 940 roznemohla se manželka Boleslava I., jmenem
Břena, na těžkou zimnici, která ji po delší čas a tak mocně sužo
vala, že vší síly pozbyvši, podobala se více mrtvole než živé osobě,
aniž by léky co byly u ní prospčly. Pripravovala se tedy již na
poslední rozloučení _se svým manželem; ale tu nahodila se jí nena
dále upomínka na sv. Václava. I vstala hned na to s lože svého,
a odebrala se tajně do chrámu Páně, kdež tělo sv. mučeníka odpo
čívalo. Jedna jediná. služka d0provázela ji tam, rukou svou ji na
cestě podporujíc. Jakmile do chrámu Páně vstoupila, objevil se jí
hned sv. Václav v též samé postavě a podobě, kterou za živa měl,
a pozdvihna pravici svou, požehnal ji. Břena uviděvši jej pojata
byla strachem zbožným, ale v tom samém okamžení cítila již také
na sobě, že jest úplně uzdravena. Padla tedy na kolena svá, dě
kujíc Bohu a sv. mučeníku Václavu za tuto milost. Vystoupivši
z chrámu potkala se s Boleslavem manželem svým, jenz celý u podi—
vení zůstal vida ji choditi; nebot dobře věděl, že ještě před kra
tičkou dobou na lůžku zcela sklíčena ležela, a že v chorobě své
sotva tři dni ještě přežití mohla. Počal se jí tedy Boleslav zvědavě
tázati, kterak se tak náhle uzdraviti mohla. Břena vypravovala
mu hned celý sbčh zázraku, jímž na přímluvu sv. Václava uzdra
vena byla. Boleslav však vypravování jejímu víry přiložiti nechtěl
dokládaje, že prý věcí nemožnou jest, aby z tak krutě a dlouhé
nemoci okamžitě vyvázla. Za touto příčinou se také ještě domníval,
že manželka jeho skutečně není uzdravena, ale že blouzní, jako
se to leckdys u těžce nemocných sbíhá. Ale v tom samém oka
mžení, když takto 0 uzdravení své manželky pochyboval, roznemohl
se Boleslav sám na velmi zlou a těžkou zimnici, která jej dlouho
soužila, že mu všemožné léky žádné úlevy nemohly zjednati.
Konečně nezbylo mu nic jiného, nežli jíti za příkladem své man
želky. Nemoha více choditi, dal se tedy, ale tajně ku hrobu
sv. Václava donésti, kdež opět svého předešlého zdraví
nabyl. Zázračné uzdravení na přímluvu sv. Václava učinilo arci
velkého dojmu na Boleslava Krutého, že napotom u sebe 0 sva
tosti sv. Václava nepochyboval, tíži hříchu spáchaného vždy více
1) Nová kronyka Česká. D. I. str 172. _ =)Dějiny, D. I. c. 1. str. 238. _
.\ “X: nó.. O! a “X: „XI—.n D—ALII“ " nb.. 0 (\ Dianu-n n-un “
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cítil a že ho soukromně víc a více litoval; ale úplné poznání
téhož hříchu &.litost zjevná nad ním objevily se tuším teprv při
příležitosti, když tělo sv. Václava ze Staré Boleslavi bylo přeneseno.
O tomto přenesení sv. Václava na hrad Pražský podávají legendy
a pověsti velmi různé zprávy. Legendy Staroslovanské dokládají,
že Boleslav I. z litosti nad hříchem svým tělo svaté dal na hrad
Pražský přenésti; dle jiných legend a pověstí chtěl Boleslav I.
tímto přenesením docíliti, aby zázraky, které se u těla sv. Václava
děly, nebyly přímluvě jeho 11Boha, nýbrž přímluvě sv. Víta při

pisovány; a ještě jiné legendy opět vypravují, kterak některým
služebníkům Božím zřejmě bylo zjeveno, že tělo sv. Václava dle
vůle Boží na hrad Pražský do chrámu Svatovítského má býti pře
neseno. Když pak Boleslav, poznávaje již dosti zřetelně obavnost
hříchu svého o tomto zjevení zprávy nabyl, nechtěl se mu proti
viti, ale dle své urputné a kruté povahy pod trestem hrdla nařídil,
aby tělo svaté v noci, zcela tajně na hrad Pražský bylo převezeno.
Proti ůmyslům Božím není však platné rady ani pomoci. Dle
četných zpráv a pověstí oslavil Hospodin právě při tomto tajném
přenesení tělo sv. Václava tak velikými zázraky, že jimi i srdce
Boleslavovo k úplnému a zjevnému pokání z hříchu spáchaného
bylo pohnuto, jakož o tom legenda císařem Karlem IV. složená
výslovné svědectví podává, řkouc: „Přenesení slavného mučeníka
ze Staré Boleslavi do kostela Pražského, které se na rozkaz
nezbožného knížete Boleslava, bratrovraha, za tou příčinou stalo,
aby pověst o zázracích pro jeho zásluhy Bohem učiněných, potla
čena byla, toto přenesení zlomilo zatvrzelou mysl bratrovmha“ 1).
Po těchto slovích uvádí pak císař Karel IV. rozličné zázraky,
které se při přenesení těla sv. Václava na cestě do Prahy a v Praze
sběhly, kteréž tuto, jakož i svrchu dotčené zprávy a pověsti o samém
přenesení rozebírati nebudeme, ponechávajíce sobě úlohu tuto na
jinou příležitost, až o dalším vývoji úcty Svatováclavské v Čechách,
dá-li Bůh, v jiném spisu jednati budeme.
Z ostatních příběhů Boleslava I., jenž po smrti sv. Václava
32 let v Čechách panoval, připomínáme ještě krátce, že nejen syn
jeho Boleslav II. ale i dvě dcery jeho Milada a Doubravka v po—
věsti svatosti zemřely, a že syn jeho druhý Strachkvas mnichem
se stal. Byla-li matka sv. Vojtěcha sestra Boleslava I. aneb snad
dcera jeho, nedá se určití. Letopisec Kosma praví takto 0 matce
sv. Vojtěcha: „Léta od narození Páně 987 zemřela jest Střezislava,
sv. Vojtěcha ctihodná matka a žena Bohu milá, takového a tak
,) Bollandistae, Acta Sanctorum. Septemb. tom. VII. pag. 838 n. 10.
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svatého plodu matkou slouti a býti hodná“ 1). V kronikách se také
dočítáme, že Boleslav I. za příkladem sv. Václava více kostelů
v Čechách stavěti dal, ano že i o tom pilně pracoval, aby v Če
chách zvláštní biskupství bylo založeno. Avšak jako kajícímu
Davidovi dáno nebylo, aby chrám Jerusalemský mohl vystavěti,
a úlohu tuto řízením Božím synu svému Šalomounovi zůstaviti
nucen byl, poněvadž se krevního hříchu byl dopustil: podobně se
i Boleslav I. nedočkal založení biskupství Pražského, ale teprv
syn jeho Boleslav příjmím Zbožný. Nastoupiv vládu po spáchané
bratrovraždě nacházel se Boleslav I. po delší dobu v těžkém
postavení. Německýkrál Otto l., nástupce Jindřicha Ptáčníka, kázal
dvěma vojskům svým do Čech vtrhnouti, a vraždu na sv. Václavu
spáchanou pomstiti. I jeden vojvoda Český, v severozápadních
krajinách panující, povstal proti němu. Boleslav I. porazil sice obě
vojska Německá, vojvodu odbojného též přemohl, ale nucen byl
napotom po celých 14 let neustále v menších půtkách s Němci
bojovati. Když pak Otto I. sesíliv moc svou r. 950 s velikým
vojskem do Čech až ku Praze vtrhl, ano i pevný hrad Starobole
slavský oblehl, který se tenkráte, ale tuším jen u Němců nazýval
Nový hrad (Nivunburg) 9), nezbylo Boleslavu 1. nic jiného, než
s králem Ottou mír uzavříti a k odvádění ročního poplatku, kte
réhož Jindřich Ptáčník z úcty k sv. Václavu Čechy byl sprostil,
opět se zavázati. Někteří kronikáři vypravují, že po uzavřeném
míru Boleslav I. krále Ottu do Řezna doprovodil, kdež na odpo
ručení královo od tamního biskupa všech pokut církevních pro
spáchanou bratrovraždu zbaven byl. Od této doby žil pak Bole
slav I. po celý ostatní čas panování svého v přátelském poměru
s králem Německým, a s ním také společně válčil. R 955 vtrhlo
na sto tisíc pohanských Maďarů do Němec. Král Otto porazil je
však na hlavu v kruté bitvě u Augsburku, kdež také tisíc Čechů
proti nim bojovalo. Jedna část vojska Maďarského chtěla pak na
útěku svém do Čech vtrhnouti, ale Boleslav I. potřel ji úplně na
hranicích Českých a vůdce Maďarského Lehéla zajal. V dalších
bojích proti Maďarům odňal jim celou starou Moravu a Slovensko
a k Čechám je připojil. Podobně učinil i s větší částí Slezska.
Za panování jeho dosáhla tedy říše Česká takového objemu, jakého
') Prameny D. Česk. D. H. str. 42. Viz tamtéž Letopisy Pražské str. 377.
a Dalimilova kroniku v Dílu III. Pramenů XXXII. str. 65., kdež se
matka sv. Vojtěcha též Střezislavou nazývá.
2) Viz Frant. Palackého Dějiny D. I. č. 1. str. 243; V. V. Tomka. Dějepis.
města Prahy D. I. str. 10. a také J. Dubravii Historia Bohem. lib. V.
pag. 35.
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dříve nikdy ještě neměla, což i k utvrzení moci hlavního knížete
Pražského nad ostatními vojvodami nemálo přispělo A tak se tedy
Boleslav I. čině pokání s pomocí Boží bedlivě o to staral, aby
víra křesťanská v lidu Českém rozšířena a upevněna, & aby také
země Česká před nepřátely ochráněna a zvelebena byla. Takové
úplné obrácení a pokání bratrobijců nestává se často. Ale připo
meňme sobě, že náš milý sv. Václav, umíraje jakožto mučeník,
zvláštně se modlil za svého bratra Boleslava Krutého, který mu
první ránu zasadil, řka: To ti Bůh odpusť, bratře! První mučcník
Kristův, sv. Štěpán modlil se umíraje za svého příbuzného Šavla
Tarsského, a modlitba jeho způsobila u Boha dle svědectví svatých
otců, že rozhojněná milost Boží Savla nejen na víru křesťanskou
obrátila, ale že z něho i apoštola národů, vyvolenou nádobu Božské
milosti. a posléze též mučeníka za víru Kristovu učinila. Nedivme
se tedy tomu, že mod'itha umírajícího mučeníka, našeho milého
sv. Václava, též nebesa prorazila, a tam u trůnu milosrdenství
Božího bratrovrahu neobyčejných milostí vymohla, ale chvahne
& zvelebujme Hospodina milostivého a milosrdného za to, že vlasti
naší tak velikého, tak slavného mučeníka uděliti ráčil, jehož pří
mluva u trůnu Božího hratrovraha k pravému pokání nejen obrá
tila, ale z něho i horlivého pěstovatele víry křesťanské v Čechách
učinila, kterouž národ náš od hrozící mu záhuby byl vysvobozen.
To bylo jedno z těch neocenitelných dobrodiní, jež smrt mučenická
sv. Václava vlasti naší a národu našemu způsobila.
Boleslav I zemřel dne 15 července 967. Někteří za to mají.
že pohřben byl v kostele sv. Jiří na hradě Pražském '), ale pověst
koluje mezi lidem, že se pochovati dal v Staré Boleslavi, a sice
před dveřmi kostelíčka sv. Kesmy a Damiána v té místnosti, kde
sv. Václav smrt mučenickou podstoupil. Poutníci do Staré Boleslavi
příchozí ukazují sobě až podnes v kollegiátním chrámu Páně sv.
Václava, v boční lodi sv. Kateřiny, nedaleko mučenictví sv. Václava
jeden hrobový kámen, o němž. ovšem mylně, se domnívají, že pod
ním Boleslav I. pohřben jest.
A nyní ještě. za povinnost svou uznáváme, položiti tuto obšír
nější zprávu o dotčeném původním kostelíčku sv. Kosmy a Da—
miána, u něhož sv. Václav usmrcen byl, poněvadž kostelíček ten
nejstarší památka jest, která se z doby sv. Václava přese všechny
pohromy až po dnešní den v Staré Boleslavi udržela, & poněvadž
právě v tomto kostelíčku stověká úcta k našemu milému sv.
Václavu původně vznikla, a v něm také na jeho mocnou přímluvu
') Památky arch. D. IV. Odd. II. str. 162.
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u Boha první zázraky hned po jeho smrti se sběhly. Kostelíček,
ten nestojí nyní sám o sobě tak, jako za časů sv. Václava stával,
ale pojat byl již v první polovici věku jedenáctého do nové, velké
basiliky, kterouž kníže Bracislav I. zbudovati dal 2 pokuty mu od
papeže za tou příčinou uložené, poněvadž mimo jiné stkvosty
zejmena tělo sv. Vojtěcha a Gaudencia čili Radima jakož i pěti
svatých bratři a mučeníků Benedikta, Isáka, Matouše, Jana a Kri
stýna, z Polska jakožto kořist válečnou bez dovolení církevního
do Čech zavezl. Papež Benedikt IX. uložil tedy knížeti Bracisla
\'ovi I., aby náhradou za to vystavěl a nadal zvláštní chrám Páně
a při něm duchovní osoby k rozmnožení cti a chvály Boží usta
novil. Bracisláv vykonal ochotně úlohu tuto, založiv v Staré Bole
slavi četnou kollegiátní kapitolu .) a mimo to velkolepou basiliku
na počest sv. Václava, a sice právě v těch místech, kde sv. Václav
umučen byl. Tato basilika byla zbudována v slohu Romanském,
který tenkráte panoval, a sestávala z tří lodí, jenž k východní
straně polookrouhlými apsidami zakončeny byly. Průčelí nové basi
liky bylo k straně západní, v obou rozích jeho stály vysoké věže.
Kollegiátní chrám Páně sv. Václava, který až podnes v Staré
Boleslavi stojí, povstal během století uplynulých, po rozličných
velkých a menších změnách z této Románské basiliky, knížetem
Bracislavem zbudované. Až podnes zachovaly se v něm tři hlavní
lodě, které Bracislav založil, a také jedna věž, v průčelí na rohu
jiho-západním stojící, mimo některé jiné částky, jež určitěji nazna
číme. Na některých z těchto nejstarších částek jest také až podnes
tománský sloh zřetelně pozorovati. Ve válkách husitských utrpěla
mnoho tato Románské basilika; následkem čehož byla pak v sto
') Rozeznává se vůbec dvojí druh kapitol, a sice kapitoly stoličné čili bi
skupské neb arcibiskupské, a pak kapitoly kollegiatní. Kapitol stoličuých
stávalo a stává jen při stoličných chrámech biskupských neb arcibiskup
ských za tim hlavně účelem, aby biskupu a arcibiskupu radou a pomocí
svou při správě diécese, při slavných službách Božích, a. přijinýchještě
výkonech církevních nápomocny byly. Kollegiatní kapitoly zakládaly se
mimo stoličné chrámy biskupské a arcibiskupské hlavně za tím účelem,
aby se služby Boží s větší slávou a větším leskem zevnějším konati mohly.
Za. starých dob, když ještě jiných učilišť nestávalo, byly vždy při obo
jích těchto kapitolách také školy veřejné zařízeny. Takové kapitoly
nazývají se v starých spisech častokráte kláštery (monasteria), a tak
také nazývá. kníže Bracislav v své listině od r. 1052 kapitolu Starobole—
slavskou. Kníže Vratislav, otec sv. Václava p)k1ádá se za zakladatele
takové kapitoly u sv. Jiří na hradě Pražském a také v Staré Boleslavi;
Jos. Prok. Horčíce: l'Opsání kollegiátního chrámu v Staré Boleslavi.
strana. 20. — Dr. Klem. Borový. Dějiny diecése Pražské str. 145. —
V. V. Tomek. Dějepis města Prahy, 1). [. str. 71.
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letí XVI. značně změněna, a změny a správy tyto staly se v slohu
Gothickém. A když posléze během války 301eté z této Romansko
gothické basiliky vinou protestantských žoldnéřů téměř jen holé
zdi pozůstaly, byla opět v polovici století XVII. v slohu Renais
sančním obnovena. Za těmito příčinami viděti jest v nynějším
kollegiatním kostele sv. Václava trojí sloh stavitelský, Romanský,
Gothický & Renaissanční. Kníže Bracislav zakládaje novou, velko
lepou Romanskou' basiliku zachoval se s velikou úctou a šetrností
k starobylé svatyni Staroboleslavské t. j. k původnímu kostelíčku
sv. Kosmy a Damiána, u jehož dveří sv. Václav mučenickou smrt
podstoupil, který krví téhož sv. dědice České země zbrocen byl,
a v němž tělo jeho asi po tři leta spočívalo. Postaral se totiž
o to, aby tato pro celou zemi Českou drahocenná svatyně při
nové stavbě nejen byla úplně zachována, ale aby také v nové,
nádherné basilice nejpřednějšího místa zaujala. K tomu cíli a konci
dal novou Romanskou basiliku tak stavěti, aby dotčená svatyně
právě v prostřední lodi, a sice v nejzazší a tudyž v nejčestnějši
části její stála. Aby pak v této nové Romanské basilice velký
a přiměřený presbytář zbudován býti mohl, dal Bracislav celou
střechu ze starého kostelíěka sv. Kosmy a Damiana snésti a jej
do délky ku straně západní tak prodloužiti, že se téměř ještě
jednou tak dlouhým stal, nežli původně za času sv. Václava býval.
Nad tímto starým a prodlouženým kostelíěkem, který nízký
jest, zbudován byl místo střechy velký kůr nové basiliky, do kte
rého se tedy po zvláštních schodech nahoru chodilo, a až podnes
ještě chodí, ač schody nynější, jakož i celá úprava téhož kůru
a presbytáře z pozdějších dob pochází. Na tento způsob bývaly
Románské basiliky zařízeny, že totiž kůr a presbytář z dvou
částí sestávaly, z dolejší a z hořejší, ku které se po schodech nahoru
chodívalo. Tímto způsobem jest i presbytář kostela svatého Jiří
na hradě Pražském zařízen. Dolejší část nazývá se v takových
Bománských basilikách obyčejně kryptou. Tuto tedy kryptu ny
nějšího kostela Svatováclavského přede vším jiným p0píšeme, poně
vadž východní polovička její již za času sv. Václava stávala, a v ní
se také mučenictví a první hrob jeho nachází. K popisu přilo
ženy jsou tuto dva větší a dva menší nákresy (I. — IV.), zhoto
vené malířem akademickým Jos. Scheivlem. Na prvním větším
nákresu (I.) představen jest prospekt celé této krypty, a na druhém
větším nákresu (II.) jest půdorys její, aby čtenář prospekt s půdo
rysem porovnati, a si tuto nejstarší svatyni Svatováclavskou snao
dněji představiti mohl. Před vchodem do této svatyně čili krypty
jsou dvoje okrouhlé schody do hořejšího presbytáře vedoucí. V pro
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stoře mezi těmito dvojími schody jest dosti široký vchod do staro
bylé krypty. Sestupuje se však do ní po osmi stupních, poněvadž
celá krypta hloub leží než všechny ostatní částky chrámové. Délka
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celé krypty obnáší 69 stop, šířka 30 stop, ale výška její jenom
8 ';, stopy, pročež celá krypta nízká jest, jako nejstarší kostelíky
Románské nízké bývají. V prostoře přední hned u vchodu stá
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vající částky svatyně nachází se 16 Ilomanských, kulatých sloupců.
ve čtveru pořadí rozložených, na nichž klenba spočívá. Nejen
v půdorysu ale i v prospektu přiloženém lze toto sloupořadí velmi
snadno rozeznati. Celá tato přední částka svatyně, v kteréž do
tčených 16 Romanských sloupů stojí, sluje obyčejně kryptou Bra—
cislavovou, poněvadž ji kníže Bracislav dal k původnímu kostelíěku
sv. Kosmy a Damiana přistavěti. Jakož na půdorysu dále viděti
jest, oddělena jest tato krypta Bracislavova v pravo a vlevo čá
stečně zdí a v prostředku dvěma silnými pilíři od zadní částky
celé krypty. Tuto zadní částku krypty nazývají někteří kryptou
Vratislavskou, poněvadž za to mají, že kníže Vratislav, otec sv.
Václava, ji dal vystavěti, jiní opět zovou ji kryptou Svatováclavskou.
Tato tedy zadní částka krypty jest původní kostelíček sv. Kosmy
a Damiána, v němž se náš milý sv. Václav modlíval, v němž mši
sv. obcoval, Tělo Páně přijímal, u jehožto dveří mučenickou smrt
podstoupil, a v kterémž napotom tělo jeho svaté asi tři leta spo
čívalo, nežli na hrad Pražský do kostela Svatovítského bylo pře
neseno. Popíšeme tedy nyní poněkud zevrubněji tuto svatyni čili
kostelíček sv. Kosmy a Damiána. Jakož na půdorysu viděti, za
končena jest tato svatyně polookrouhlou apsidou, v níž se čtyry
menší okénka, a v prostředku samém jedno širší okno nalezá. Toto
širší okno nebylo původně, a zhotoveno jest teprv r. 1764, aby
do svatyně více světla padati mohlo, poněvadž čtyry původní okénka.
jaké se v Romanských kostelích často nalezají, jen málo světla
poskytovala. Škoda jen. že nové, širší a větší okno nebylo v jiném
přiměřeném slohu založeno. Před tímto velkým oknem nalezá
se oltář sv. Kosmy a Damiána, který v půdorysu naznačen jest
číslicí ]. Na místě tom stával vždy oltář těmto dvěma sv. muče
níkům zasvěcený, jen že byl jiným slohem nežli nynější upraven.
Nynější oltář jest z pěkného mramoru a vyzdvižen byl z dobro
volných příspěvků za děkana kapitolního Jana Ondřeje Kaysera
r. 1761. Na oltáři tom stojí u prostřed kříž a po obou jeho
stranách jsou sošky sv. Kosmy a Damiána. Při posvěcení byly
do něho vloženy ostatky těchto dvou mučeníků a také ostatky sv.
Václava. Na svátek sv. Kosmy & Damiána, dne 27. září konají
se každoročně při tomto oltáři slavné, služby Boží, a u něho bývají
také nově jmenovaní proboštové, děkanové a kanovníci Staro—
boleslavští installováni. Téměř uprostřed této svatyně, v místnosti.
jenž na půdorysu naznačena jest číslici 2, stával původní hrob
našeho milého sv. Václava, do něhož hned po své mučenické smrti
vložen byl. Náhrobek nynější na témž místě vyzděný, porfyrem
pokrytý a asi šest stop vysoký zbudován byl r. 1657 za kapitol
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ního děkana Martina Kemlíka, jenž se napotom i proboštem & pak
také světícím biskupem Pražským stal. Na vrchní porfyrové ploše
náhrobku jest následující Latinský napis: „Primum sepulchrum

II. Půdorys krypty kollcgíátního chrámu sv. Václava
v Staré Boleslavi.
]. Oltář sv. Kosmy a Damiána. 2. Původní h rob svatého Václava
s oltářem. 3. Mučeníctví sv. Václava. 4.. Kuchynka sv. Václava.

gloriosissimi Martyris et Ducis Bohemiae restitutum A. 1657,“ t. j.
První hrob přeslavného mučeníka & knížete země České, obno
vený r. 1657. Po obou delších stranách téhož náhrobku nalezá
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se kamenný stupeň. Před náhrobkem stoji oltář v místnosti té,
jenž na půdorysu naznačena jest křížkem pod číslici 2 stojícím.
Na tomto oltáři sloužívá se také při slavnostech mše svatá. U téhož
oltáře, ale již na samém náhrobku stojí krásný, bronzový krucifix,
čtyry stopy a dva palce vysoký, 2 stopy široký a 103 libry těžký.
V prospektu přiloženém jest oltář, náhrobek a také kruciíix v druhém
sloupořadí naznačen. Kruciňx ten býval prý jindy před kostelem
na ulici umístěn, a později teprv do krypty přenesen, aby před
všelikým úrazem byl zachráněn. Naproti náhrobku stojí v pravo
a v levo, přímo u zdi kanovické stolice, kromě nichž v celé sva
tyni žádných jiných stolic není. Hned v levo od vchodu této
nejstarší krypty, a sice v místnosti, jenž na půdorysu naznačena
jest číslicí 3, býval vchod do původního kostelíčku sv. Kosmy
a Damiána, když ještě celé basiliky nebylo. Vchod tento bývalý
jest nyní do polovice zazděný, a to jest právě ta místnost, kde
náš milý svatý Václav mučenickou smrtí zemřel, a kterou krví
svou svatou skrOpil. V místnosti, jenž na půdorysu pod číslici
3 křížkem jest naznačena, stojí oltář, který vůbec „mučenictví sv.
Václava“ sluje. Zevrubnější popsání celé této prostory podali
jsme již v knihách šestých na stránce 91 a 92. Dříve než
o sloupích v této nejstarší svatyni se nacházejících vypravovati
počneme, učiníme ještě zmínku o kuchynce, v níž sv. Václav hostie
kumši sv. pekával. Místnost, kde kuchynka sv. Václava (viz o ní
na stránce 138 a 139) stávala, nachází se v přední části krypty
t. j. v tak zvané Bracislavské kryptě. Na půdorysu naznačena
jest místnost kuchynky té číslicí 4. Z půdorysu jest také viděti,
že kuchynka ta dříve než basilika Bracislavova byla zbudována
přímo u zdi, a sice již vně starobylého kostelíčka stávala, nač
jsme již dříve upozornili (str. 139). Klenutí celé zadní částky
krypty čili starobylého kostelíčka spočívá také jako klenutí v kryptě
Bracislavově na Romansky'ch sloupích. Na půdorysu viděti jest,
že i v ní jest 16 sloupů v čtveru řadách rozloženo tím směrem
jako v kryptě Bracislavově. Ale mimo to jsou tam hned před
oltářem sv. Kosmy a Damiána ještě jiné dva sloupy, tak že se
v zadní části krypty celkem 18 sloupů Romanských nachází. 00
do výšky čili velikosti jsou všechny sloupy vpřední a zadní kryptě
stejné, skoro každý z nich jest 6 stop, 9 a půl palce vysoký;bla
vice sloupů jest 4 stopy a 7 palců dlouhá. Ale hlavice a nohy
sloupů v zadní kryptě liší se patrně od hlavic a noh sloupů v přední
kryptě, a z rozdílů těchto vysvítá, že sloupy v zadní kryptě jsou
o více než o sto let starší nežli sloupy v přední kryptě. Tak již
před lety o tom soudil Erasmus Vocel řka: „Starší část f(krypty)
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jest bez pochyby kostelíček sv. Kosmy a Damiána, svatým Václavem
okolo r. 930 založený; novější pak dil podzemní svatyně jest dle
mého zdání krypta chrámu, jejž Bracislav 1. r. 1046 ke cti sv.
Václava. vystavěti dal- Nahý sloupů, dílu staršího na východní
straně apsidou uzavřeného, tvořenyjsou podvalem Attickým (attische
Basis), složeným z dvou válců, mezi nimiž žlábek položen jest. . .
Nohy sloupů v novějším oddílu krypty. . . jsou již pozdějšího způ
sobu, ozdobou čtvera lupenů z podvalu vynikajících Opatřeny.“ .)
K. V. Zap pronesl pak následující úsudek o celé této kryptě a o sloupích
v ní stávajících 2): „Posavád panující domněnku, že zadní polovice
krypty ze starších časů, nežli chrám pochází, a že jest to posud
původní onen kostelíček sv. Kosmy a Damiána z X. století, před
kterým sv. Vá—
chrám stejnou

clav mučenickou smrt podstoupil, musím
naprosto zamylnou považovati;
nebot jediné

. - ;;

„Ě
'

; *

dobou povstaly
a vespolek se
d0plňují. Roz—

shlednuti základního rozvrhu celého sta-

díly mezi kon
strukcí sloupů v
přední a zadní
části krypty ne
jsou tak velké,
aby se na váhu

vení a jeho sou—
hlasného prove—

klásti mohlyf'
Avšak tento svůj

denívobou pol0vicích krypty

tuším jen pře
náhlený úsudek

každého zpyta—
tele starých sta-

vyvrátil paksám
K. V. Zap do

veb

přesvědčí,

že krypta

i

1"- SIOUPY
&klenutí krypty

Svatováclavské.

statečně v témž

dílu Památek

archeologických, kde sloupy dotčené zevrubněji p0psal, a mezi
jiným doslovně takto pravil: „Jinak jest patrný rozdíl mezi
sloupy v přední částce a sloupy v zadní apsidou uzavřené části
krypty, & může býti, že tata zadní část jest skutečně starší, a že
přední polovice snad o celé století později pro rozšíření hořejšího
vysokého kůru přistavena byla.“
V nákresu III. tuto přiloženéma podpisem „Sloupy a klenutí
krypty Svatováclavské“ Opatřeném, viděti jest tři sloupy a také
vazbu ze zadní části celé krypty, čili z původního kostelíčka sv.
1) Památky archeol.
') Na str. 348.

D. II. od r. 1857. str. 120.
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Kosmy a Damiána. Porovná-li čtenář úpravu tí-í těchto sloupů
s úpravou sloupů v přední části krypty stávajících, které na pro
spektu jsou nakresleny (viz nákres I. na str. 391), přesvědčí se
snadno o tom, jak značně se liší nohy a hlavice sloupů v zadní
kryptě od noh a hlavic sloupů v přední kryptě stávajících, což
patrný důkaz toho jest, že sloupy tyto v rozličných dobách byly
utvořeny. Hlavice obojích těchto sloupů jsou sice kostky čili krychle.
jejichž dolejší částka jest zakulacené; ale u sloupů krypty zadní
přilehá tato dole zakulacená kostka bezpostředně na hlaveň sloupu.
jakož viděti jest na nákresu Ill., kdežto u sloupů přední části
krypty kostka dole zakulacená pod sebou má ještě tenký laloček,
který teprv na hlavní sloupu Spočívá, jakož z prospektu (nákres
I. str. 391.) vysvítá. I samo zakulacení kostek jest u sloupů těchto
poněkud jiné, než u sloupů zadní krypty. Nohy sloupů v zadní
kryptě liší se též patrně od noh sloupů v přední kryptě. Nohy
sloupů v zadní kryptě složeny jsou z dvou válců, mezi nimiž se
žlábek nachází, kdežto nohy sloupů v přední kryptě utvořeny jsou
z čtverhranného podkladu (plinthus), z něhož v rozích zaokrouhlé
patníky vynikají, které Erasm. Vocel lupeny nazývá, poněvadž se
v pozdějších dobách místo těchto patníků lupeny skutečně na nc
hách sloupů nacházejí. Takové patníky vyskytují se v pokročilej
ším věku slohu Romanskěho. Z toho tedy na jevě jest, že sloupy
v přední kryptě o celé asi století později byly utvořeny, nežli
sloupy v zadní kryptě, a že tudyž zadní krypta o více než o sto
let starší jest než přední. Na prOSpektu celé krypty (nákres I.)
jest dále viděti, že první sloup ve čtvrté řadě zcela jinou hlavici
má než ostatní sloupy v přední kryptě. Vyobrazení této hlavice
vloženo jest tuto v nákresu IV. Mimo to má druhý sloup v též
čtvrté řadě zcela jinou nohu než ostatní sloupy, a noha ta není
nic jiného, než obrácená hlavice sloupu prvního, tak že římsa.
jenž u prvního sloupu mezi hlavicí a klenutim se nachází, u dru
hého sloupu za podklad celé nohy slouží. Okrasy na této hlavici
a noze vytesané jsou úplně stejně, a podobné jim ozdoby nachá
zejí se často na sloupích z dob pozdějších slohu Romanského.
Dle toho tedy dotčená hlavice a noha mladší jest, než ostatní
hlavice a nohy v přední kryptě. Upozorníme zde ještě na jeden
rozdíl, jenž se značí ve tvaru klenutí přední a zadní části krypty,
a viděti jest také při porovnání nákresu I a III. V přední totiž
kryptě vyrůstají křížové klenby beze všech pasův z hlavic, kdežto
v zadní kryptě klenba jakési pasy do sebe má.
A tak tedy mimo stálé podání i sám sloh stavitelský tomu
zřejmě nasvědčuje, že zadní část této krypty jest původní koste
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líček sv. Kosmy a Damiana. který již za časů sv. Václava stával.
Ve válkách husitských ztroskotán byl u nás v Čechách veliký počet
nádherných a velikolepých budov církevních, jenž chloubou a slávou
naší vlasti bývaly, a které jiným národům za příklad zbožnosti,
ohětivosti. umělosti a také za důkaz hmotného blahobytu našich
katolických předkův sloužívaly. Mimo to zahynul a zničen byl
veliký počet takových pomníků ve válce 30leté; ale přese všechny
tyto pohromy, které i Starou Boleslav téměř v nivec uvedly, za
choval se tam předce původní kostelíček sv. Kosmy & Damiana.
Stalo se to tuším zvláštním řízením Božím, a pro zásluhy našeho
milého Václava, který tento kostelíček svou nevinnou, mučenickou
krví skropil, a který svou horlivostí pro uvádění a rozšiřování
víry katolické v Če
v levo na kraji kůru
kazatelna, která pů
chách celý národ náš
vodně bývala ve zru
od hrozící mu záhuby
zachránil a vysvobodil.
šeném nyní kostele sv.
Martina na Starém
Tato svatyně Starobo
mostě Pražském, a pro
leslavská uvádí tedy
nám Čechům na pa
kollegiátní chrám Sta
mět, co všecko máme
roboleslavský r. 1785
dékovati víře katolické
zakoupena byla. V témž
a. našemu milému sv.
kůru stojí na pilastrech
Václavu.
čtyry sochy, totiž Ma
tičky Boží, svat. Jana
Obratme nyní zřetel
svůj k vysokému kůru
Nepom. a sv. muče
a presbytáři, který nad
níků Kosmy & Dami—
ána. Dále stojí vkůru
kryptou zbudován jest.
Jde-li se po okrouhlých lV. Hlavice jednoho sloupu dvě zpovědnice, které
schodech před kryptou v kryptě Bracislavovč. sem r. 1787 z Pražské
kolleje Klementinské
stojících vzhůru, stojí
byly zakoupeny. Na témž místě, kde tyto dvě Zpovědnice stojí, bývaly
dříve dva oltáře, z nichž jeden na počest Rodičky Boží a druhý
na počest sv. Cyrilla a Methuda byl zasvěcen. Za zpovědnicemi
jsou po obou stranách pěkné stolice kanovnické s vykládanými
obrazy Matičku Boží a sv. Václava představujícími. Stolice tyto,
jakoži ostatní v střední lodi kostelní stávající, zhotoveny byly
r. 1729. Mezi stolicemi kanovnickými v kůru jest na pravé straně
vchod do tak zvané panské sakristie, v níž se také svaté ostatky,
chrámu tomuto náležící přechovávají. Ze sakristie jde se pak do
kapitulního archivu. V presbytáři samém stojí před apsidou střední
lodi chrámové velký oltář na počest sv. Václava. Oltář ten býval
dříve v Praze v kostele sv. Václava u Augustianů bosáků na Zde
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raze, odkud r. 1785 zakoupen byl. Obraz na oltáři jest dílo pro
slulého malíře Karla Škrety.
Z původní basiliky knížetem Bracislavem zbudované zacho
valy se kromě přední části krypty v nynějším chrámu Svato
Václavském obě dvě polookrouhlé apsidy ve dvou bočních lodích
a mimo to i 29 do polokruhu sklenutých oken, která však již
vícekráte byla obnovena. Nápadné jest, že apsidy všech tří lodí
nevybíhají stejnou měrou. Nejvíce vybíhá a jest tudyž i nejdelší
apsida lodě prostřední t. j. zakončení starobylého kostelíčka sv.
Kosmy a Damiána. Apsida boční lodě k severu ležící t. j. kaple
sv. Kateřiny jest delší nežli apsida boční lodě k jihu ležící, v níž
se kaple svatých 5 Bratří nachází, tak že tato jižní boční loď
ze všech tří lodí chrámových jest nejkratší. A právě v této po
slední boční lodi nachází se stará křtitelnice, pod níž ona staro
bylá studánka prý jest, při které dle pověsti sv. Methud lid vy
učoval, a v kterémž také křest sv. uděloval. Zdá se tedy pravdě
jaksi podobno, že snad právě na tomto místě, kde nyní kaple sv.
pěti Bratří stojí, stával původně před dobou knížete Bracislava
kostelík sv. Cyrillu a Methudu zasvěcený, o němž jsme v knihách
pátých (str. 35., viz také str. 33) zprávu podali, a že při zaklá
dání nové basiliky za Bracislava loď tato boční za tou snad pří
činou kratší byla zbudována, poněvadž původní kostelík sv. Cy
rilla a Methuda k východní straně jen tak daleko zasahoval, kde
nyní kaple sv. pěti Bratří polookrouhlou apsidou jest ukončena.
Nyní přistoupíme k popisu ostatních částek chrámu Svato
Václavského.

Vstonpíme-li hlavními dveřmi na západní straně do chrámu
Svatováclavského, nacházíme se pod rozsáhlou hudební kruchtou
ve střední lodi chrámové, odkud také nejlepší rozhled na celý
chrám Páně se naskytuje a velký dojem “na člověka působí. Na
hudební kruchtě jsou velké varhany, které r. 1772 tehdejší děkan
Staroboleslavský a světící biskup Pražský Kayser svým nákladem
dal zhotoviti. Čítají 22 rejstříků, & jsou četnými řezbářskými
okrasami opatřené, tak že pohled na ně z presbytáře velmi“pěkný
jest. Jde-li se od hlavního vchodu do kostela v střední lodi směrem
k presbytáři, viděti jest v též lodi v pravo na hlavních pilířích
ve výši umístěné tři dřevené, barvou natřené a dílem pozlacené
sochy našich sv. _dědiců a patronů Ivana, Víta a Vojtěcha; po
levé straně sochy sv. Jana Nepom., Zigmunda a Norberta. Sochy
tyto bývaly dříve v Praze na Malé Straně a sice ve zrušeném
nyní kostele sv. Václava, odkud r. 1784 zakoupeny a do Staré
Boleslavi přeneseny byly. Nad těmito sochami nalezá se v celé
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střední lodí po pravé a po levé straně 14 velkých obrazů, na nichž
nejhlavnější události ze života sv. Václava jsou představeny, po
čínaje od jeho narození až do přenesení těla jeho ze Staré Bo
leslavi na hrad Pražský. Někteří znalcové za to mají, že obrazy
tyto maloval slovutný malíř Karel Škreta. Každý obraz opatřen
jest vysvětlujícím nápisem v řeči Latinské. Nápisy tyto položíme
zde v Českém překladu. Od hlavního vchodu na levé straně jest
tedy následující nápis na obraze prvním: Narození sv. Václava,
knížete a mučeníka Českého, a jeho zbožné od Pavla kněze vy
chování. Na 2hém: Sv. Václav vzdělává se v svobodných umě
ních a Drahomíra pronásleduje krutě křesťany. Na 3tím: Volba
sv. Václava za knížete Českého a kruté zardousení sv. Ludmily.
Na 4tém: Sv. Václav staví kostely, bůžky pohanské ruší, a službu
andělskou kněžím koná. Na 5tém: Sv. Václav vlastnoručně chleb
a víno k nejdražší oběti mše sv. připravuje. Na 6tém: Sv. Václav
přináší chudým dříví. Při nočních návštěvách chrámu radí zimou
se chvějícímu Podivínu, aby po jeho šlepějích kráčel. Na 7ém:
Císař úctu vzdává na sněmu říšském sv. Václavu, jejž andělé
provázeli, a jemu také rameno sv. Víta darem dává. Obrátíme-li
se nyní před vchodem do krypty obličejem k hlavnímu vchodu
do chrámu, máme opět po levé straně druhou řadu obrazů, na
nichž tyto události jsou představeny, a sice na obraze Bém: Sv.
Václav dává posvětiti nově zbudovaný kostel sv. Víta v Praze,
a v něm rameno téhož svatého mučeníka ukládá. Na 9tém: Sv.
Václav dává vyučovati ve víře na svobodu vykoupené dítky po—
hanské, a v chorobnici, již sám založil, sirotkům posluhuje. Na
lOtém: Sv. Václav odpouští odbojnému knížeti Radislavovi, jenž
se byl proti němu zbouřil, ale napotom se před ním pokořil.
Na lltém: Sv. Václav obmýšleje vzdáti se knížetství, žádá k tomu
v Římě skrze své vyslance o dovolení, a poučen byv o svém ná
silném usmrcení, kráčí jako beránek ku své smrti. Na 12tém:
Sv. Václav, trvaje na modlitbách zabit jest od svého bezbožného
bratra, a věrný průvodčí jeho na smrt jest vlečen. Na 13tém:
Sv. Václav uzdravuje manželku Boleslavovu zimnicí trpící, &.Bo
leslav jí důtku dává. Na 14tém: Při přenesení těla sv. Václava
do Prahy nabývají věznové svobody, a ucho téhož světce, jenž
mu utato bylo, přirůstá opět zázračně k jeho tělu svatému.
Mimo tyto obrazy visí pod zábradlím hudební kruchty ještě
dva velké obrazy, Latinskými nápisy opatřené, které po česku
takt-o zní , a sice první: Přesvatý kníže Václav rozhání sněm
svolaný hromem, bleskem, deštěm a vichřicí. Druhý nápis dí:
Svatý Václav poráží krále Maďarského Bélu, jeho syna a jejich
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vojsko pod způsobou orla bílého, jenž křídly svými České vojsko
chrání. Jaroslav Berka nese korouhev Svatováclavskou. O této
druhé události, která se za času krále Přemysla Otakara II. sběhla,
podali jsme již dříve zprávu na str. 282 a 283. O příběhu, jenž
na prvním obraze představen jest, nemáme jiných zpráv, nežli
pověsť, kterouž vypravuje Hájek ve své kronice, a která v tento
smysl zní: Pohanští Čechové v okolí žateckém bydlící, vidouce
po smrti sv. Václava, že se za příčinou četných zázraků u hrobu
téhož světce sběhlých mnoho pohanů na víru křesťanskou obrací,
žádali prý na Boleslavovi I., aby valný sněm pohanů a křesťanů
tehdejších na Tursko svolal, a všem přísně zakázal, aby žádný
z nich ani slovem zmínky více nečinil o sv. Václavu. Když se
tedy obě strany na Tursko byly sešly a rokovatl počaly, uzi'eli
najednou křesťané a pohané v povětří muže krásného, v zlaté
zbroji na bílém koni sedícího, za nimž od západní strany veliký,
černý mrak vystupoval. Z mraku toho povstalo hned veliké blý
skání, hromobití, nastala také vichřice a velký příval deště, tak
že se všickni sněmovníci rozutíkali, aby jen život svůj zachránili.
Na čtyřicet osob bylo prý ale přece hromem zabito. Od této
chvíle netroufal prý si potom žádný více proti sv. Václavu mluviti.
V též střední lodi jest právě u schodů před kryptou stojících
a na vysoký kůr vedoucích v pravo oltář bolestné. Matičky Boží,
jejž Staroboleslavský probošt Jan Čapek z Vysokého Mýta, muž
0 obě dvě svatyně Staroboleslavské velice zasloužilý, r. 1685 dal
zbudovati. Tentýž probošt dal v Římě památní peníz s obrazy
Matky Boží Staroboleslavské a sv. Václava raziti. Vydal také knihu
Latinskou 0 Staré Boleslavi pod názvem: Manuale Vetero-Bolc—
slaviensis peregrini 1688, t. j. Rukověť poutníka Staroboleslav
ského 1688. Na levé straně u schodů dotčených jest oltář sv.
kříže, na němž velký, dřevěný kmcifix stojí. Tentýž paměti hodný
krucifix darován byl po válkách husitských kostelu kollegiátnímu
od jednoho ctitele sv. Václava, jehož jmeno neznáme, ale o němž
víme, že napotom zraku pozbyl, a až do smrti své slepým zůstal.
Dle ústného podání míval lid již před válkou třidcetiletou (1618
až 1648) tento krucifix u velké uctivosti; mnozí se rádi u něho
modiívali, a na modlitbu svou také rozličných milostí od Hospo
dina obdrželi. I císař Ferdinand III. &kardinal arcibiskup Harrach
a jiní přední pánové Čeští neopomenuli nikdy modliti se před
tímto kruciíixem, kdykoli Starou Boleslav navštívili. R. 1689 stalo
se pak, že ode dne 2. až do 8. července dřevěný obraz Krista
Pána na tomto kříži visící u přítomnosti mnoha lidí tvář často
značně měnil, &.také. obě oči častěji otvíral a zavíral. Tehdejší
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arcibiskup Pražský Jan Bedřich hr. Waldstein, o němž jsme již
svrchu zmínku učinili, nabyv o tom zprávu, rozkázal hned, aby
zvláštní komisse z učenců duchovních a světských sestavená, celou
tuto událost dle předpisů církevních přísně vyšetřila. Na základě
těchto předpisů byl tedy dotčený kruciíix při zavřeném chrámu
Páně nejprvé s oltáře na němž visel, složen, a v jednom tajném
místě uložen. Lid druhého dne ráno do kostela přišedší divil se
tomu nemálo, ano těžce toho nesl, že kmciíix byl odstraněn. Ko
misse arcibiskupská počala pak hned práci svou; mnoho rozličným
stavům náležících svědků očitých bylo slyšáno a pod slavnou pří
sahu vzato, jejichž svědectví se v tom úplně shodovalo, že na
své vlastní oči svrchu dotčené změny na krucifixu viděli. Po skon—
čeném přísném vyšetřování četných svědků, a po bedlivém uvá

žení všech ostatních okolností prohlásil pak arcibiskup Jan Bedř.
hr. Waldstein, že se dotčené události na kruciíixu staly spůsobem
zázračným, a zároveň také nařídil, aby' kruciíix opět na své pře
dešlé místo k veřejné úctě byl vystaven. To stalo se dne 20. srpna
1689 s velikou slavností. U velkolepém průvodu, v němž se mimo
dav poutníků i vysocí hodnostáři duchovní a světští v hojném
počtu súčastnili, přenesen byl posvátný kruciíix nejprve do sva
tyně Marianské a tam před hlavním oltářem postaven, načež se
slavnostně služby Boží konaly. Po skončených službách Božích byl
pak kruciíix zázračný v slavnostném průvodu opět do kostela sv.
Václava přenesen, a na oltáři, kde již dříve býval, vystaven. Teh—
dejší světící biskup Pražský Jan Ignác Dlouhoveský z Dlouhé Vsi,
jenž sám v čele téhož slavnostného průvodu se nacházel, a také
zvláštní knížečku Českou o tomto kruciíixu tiskem vydal, praví
takto : „Mohu na svědomí říci, že jsem celý oktáv tam (v Staré totiž
Boleslavi) byl, a mnoho panstva a lidu obecního zhusta do Bo
leslavi putujícího a. jejich velikou k témuž svatému krucifixu po—
božnost znamenal.“ Arcibiskup hr. Waldstein dal potom na své
útraty nový oltář na počest téhož zázračného kruciíixu vystavěti
a posvětil jej sám dne 9. června 1691, zároveň když celý chrám
Svatováclavský světil. R 1789 konala se pak v Staré Boleslavi
slavnostně stoletá, a r. 1839 třetí padesátiletá památka na tento
zázrak. U oltáře, na němž zázračný kruciíix jest umístěn, slouží
se až podnes každodenně mše svatá, po které se také říkají lita
nie o nejsv. Jménu Páně s modlitbou k ukřižovanému Spasiteli
a o sv. Václavu.

Obratme nyní pozornost svou k boční lodi chrámové, jenž na
straně severní, od hlavního vchodu do kostela na levo leží. Hned
vedle hudební kruchty v rohu západo-severním této lodi, kde dříve
Památky Btaroboleslavakě.
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druhá věž kostelní stávala, jest nyní tak zvaná dolejší sakristie,
která teprv r. 1772 zřízena byla. V prostředku téže lodi nalezají
se tři hrobově kameny ze století XVI., pod nimiž těla tří Staro
boleslavských kapitolních děkanů odpočívají, a sice Martina z Plané,
Ondřeje a Petra Pěšina, vlastních bratrů, rozených z Horšova Týna,
kteří po sobě děkany Staroboleslavskými byli. V též lodi jest dále
na pravé straně za pilířem, u něhož oltář sv. kříže stojí, u zdi
vedle krypty zvláštní malá kaplička s oltáříčkem na počest Všech
Svatých zasvěceným. Kaplička tato sestává z dvou kruhových
a otevřených oblouků z jedné strany na zdi a z druhé strany na
sloupu spočívajících. Sklenuta jest gothickými pasy malého křížo—

vého klenutí, a v zaviracím kamene téhož klenutí jest erb Staro
českých pánů z Vrabí, dvojí totiž křížem položený meč. Při oltáři
Všech Svatých založil r. 1399 pán Aleš z Vrabí zvláštní nadací.
V nejzazší části této levé boční lodi, která k východní straně
polookrouhlou apsidou ukončena jest, nalezá se kaple sv. Kateřiny
mučenice. Za starodávna býval v ní oltář sv. Jana Křtitele, a kaple
sloula „kaplí knížecí“. Název tento pocházel bezpochyby ještě
z těch časů, když knížata Česká hrad Staroboleslavský častěji
navštěvovali, a v kapli té službám Božím obcovávali. Kaple sv.
Kateřiny byla po 301eté válce k severní straně o několik loket
rozšířena, tak že nyní stará apsida nestojí více v prostředku zdi
východní. Oltář v ní stojící nazývá se vůbec oltářem Vrábským,
poněvadž r. 1691 z odkazu Rudolfa Ignáce Vrábského Tlusky
z Vrabí, a z daru manželky jeho Anny Kateřiny hraběnky ze Šperků
založen byl, jakož o tom nápis Latinský pod obrazem oltářním
svědčí. Tento oltářní obraz představuje rodinu Páně a vedle ní
po jedné straně sv. Rudolfa a po druhé straně sv. Kateřinu. Před
oltářem samým jest v podlaze hrobový kámen s nápisem Latinským,
pod nímž tělo zakladatele leží. Na stěně severní visí také v podobě
obrazu vymalovaný celý rodokmen Staročeského, již vymřelóho
rodu pánů Vrábských Tlusků z Vrabí. V této kapli, a sice od
vchodu do ní na pravé straně, nalezá se zadní část „mučenictví
sv. Václava“, které železným zábradlím ohraženo jest. V též kapli
pochován jest Ferdinand svob. pán z Woppingu, bývalý plukovník
ve vojště císařském, jehož životopis krátce popsán jest v řeči
Latinské na cínové tabulce, na severní zdi visící. U této zdi jest
také hrobový kámen pána Petra ze Šellenberka a paní Kateřiny
ze Šellenberka. Do této kaple vede též zvláštní vchod na straně
severní.
Vstupmež nyní do druhé boční lodi, jenž od hlavního vchodu
do chrámu na pravo leží k straně jižní. Vedle hudební kruchty,
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v samém jiho-západním rohu téže lodi stojí vysoká věž chrámová,
o níž záhy zprávu podáme. V prostředku této lodi jsou velké dveře,
kterými se obyčejně do chrámu vstupuje. V nejzazší, k východu
ležící části této lodi, která apsidou polookrouhlou zakončena jest,
stojí kaple na počest svatých pěti Bratří mučeníků a dědiců Českých
zasvěcena, jejichž těla kníže Bracislav z Polska do Čech přivésti
a je napotom v této kapli čestně uložiti dal. Nynější oltář jest
skromný, při němž se vždy na výroční svátek těchto sv. mučeníků
t. j. dne 12. listopadu zpívaná mše sv. sloužívá, po které se lidu
ostatky sv. pěti Bratří k líbání podávají. Velkou částku ostatků pátého
sv. Bratra, jmenem Kristýna, daroval napotom sám kníže Bracislav
kostelu Olomouckému. Dále zaznamenal kronikář Neplach kratičkou
zprávu, že „r. 1216 Bratří sv. Vojtěcha z Boleslavi přenešeni byli
do Prahy“'). Zprávu tuto sluší tuším v tom smyslu rozuměti, že
větší část ostatků čtyr sv. Bratří do Prahy přenesena byla. A sku
tečně přechovává se až podnes v chrámu Páně Svatovítském na
hradě Pražském více kostí těchto sv. mučeníků, a v Staré Bole
slavi z nich jen malá částka zůstala. Císař Karel IV. dal i z 010
mouce některé ostatky sv. Kristýna do Prahy zavésti 2). Kaple sv.
pěti Bratří jest nízká, poněvadž při první a druhé obnově chrámu
nad ní založena byla nynější panská sakristie. V též kapli stojí
před oltářem kamenná křtitelnice, zhotovena v XVI. století. Křti
telnice ta podobá se osmihranému kalichu s okrouhlou podstavkou.
Na osmi plochách této křitelnice vytesány jsou pětilisté heraldické
růže, nejsv. Jméno 1 H S a erb, v jehož dolejší části viděti rato
lístku dubovou s třemi žaludy, a nahoře dvě lapidární písmena
C L, znamenající bezpochyby jmeno dobrodince, kterýž to dílo zde
postaviti dal. Podstavka křtitelnice stojí na dvou širokých kulatých
kamenech, a pod nimi prý jest neb bývala studánka, v které se za
nejstarších dob křesťanských v Čechách_křest sv. uděloval. V též
kapli jest také hrobový kámen, ale již sešlý, tak že se z bývalého
na něm nápisu sotvy několik slov rozeznati může. Toliko na znaku
a prostřed rozeznati lze ptáka, a nad ním rybu. Jos. Pr. Horčice
má za to, že to byla hrobka pánů Bechynských z Lažan. Tento
p0pis o vnitřní úpravě a tvárnosti chrámu sv. Václava ukončíme
poznámkou, že horlivou snahou nynější vld. kapime kollegiátní
celá vnitřní svatyně během roku 1876 byla vkusně obnovena
a opravena a sice podobným způsobem jako r. 1873 a 1874 svatyně
...—_

1) Dobner Monmnenm, tom. IV. pag. 109. — 2) Viz Císař Karel IV., Otec
vlasti. Sepsal J. Ki'. V. str. 103. — Památky archeol. D. 11. str. 346.
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Marianská. Práce započaly se dne 24. dubna 1876 a ukončeny byly
již v měsíci září, načež vld. pan děkan Karel Hyna celý chrám
požehnal. Nyní zde ještě několik poznámek položíme o zevnitřní
tvárnosti této svatyně. Délka celého chrámu z venčí obnáší 146
stop, a šířka 68 st0p. Na západní straně vedle hlavního vchodu,
v rohu tedy jiho-západním chrámu stojí vysoká věž. Starý Spodek
její podepřen jest pilířem, pocházejícím z pozdní doby slohu Go—
thického. Pilíř ten zasahá asi do čtvrtiny výšky celé věže. Na něm
vytesán jest letopočet 1593, což se tak vykládá, že snad právě
v tomto roce obnova chrámu po válkách husitských dokonána byla.
Nad pilířem stojí ve výši na rohu věže kamenná socha sv. Michala
archanděla, a pod ním na pilíři leží socha ďábla přemoženého.
Na štítkách ostatních pilířů pravé boční lodi spatřují se zasazené,
z kamene vytesané obrazy tří Božských osob, sv. Václava a jiné,
které na vysoké stáří ukazují 1).
Kolem celého chrámu Svatováclavského býval hřbitov, který
r. 1614 okrouhlou zdí obehnán byl, jakož tomu nápis v kameně
vytesaný nad dveřmi k východní straně ve zdi té stávající nasvěd
čuje. Nedaleko těchto dveří při samé zdi nachází se na bývalém
hřbitově kamenný podstavec, na němž lev z kamene vytesaný spo.
čívá. Poutníci do Staré Boleslavi příchozí vypravují sobě, že lev
ten za tou příčinou se tam nachází, poněvadž právě na tomto mí
stě jest střed celé země České. Dle úsudku znalcův pochází ten
týž lev z druhé polovice století sedmnáctého, a má se za to, že
jej Staroboleslavský probošt Jan Aleš Čapek (1682—1695) dal
vytesati a tam postaviti na památku jedné událostí, která se před
dávnými časy v Staré Boleslavi sběhla. Dříve než dotčený lev na
to místo byl postaven, stával tam dle svědectví Boh. Balbína 2)
bílý kámen. Dotčený lev a tento bílý kámen mají tedy dle udání
rozličných spisovatelů tu událost v paměti lidské udržeti, že je—
dnou před dávnými lety trůn císařský v Staré Boleslavi stával.
Avšak při které příležitosti, a za jakou příčinoutam císařský trůn
jednou býval, o tom jsou opět různé domněnky. Dalimil vypravuje
ve své rýmované kronice 3) a po něm Hájek ještě obšírněji, že
císař Konrad II. válku zdvihl proti knížeti českému Oldřichovi,
poněvadž syn jeho Bracislav sestru Otty, markraběte Frankského,
jmenem Jítku ze Sviněbrodského kláštera unesl, a ji za manželku
pojal. I vtrhl císař s velkým vojskem do Čech, a pod přísa—

*) Památky archeol. I). II. str. 344. ") IIistor. Bol. lihr. VI. pag. 57.
') Vydání Jos. Jirečka. XLIl. str. 85 a 86.
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hou prý se zavázal, že stolec jeho císařský musí státi ve středu
země České, v pevném tehda hradě Staroboleslavském. Avšak
Jitka, manželka Bracislavova zprostředkovala prý výmluvností svou
mír mezi císařem a bratrem svým Ottou s jedné a mezi manže
lem svým s druhé strany, a aby císař přísaze své dostati mohl,
postaven prý byl trůn císařský v Staré Boleslavi, kam se císař
odebral, a kde mu na trůnu sedícímu kníže Bracislav holdoval
Na památku této události stával prý napotom po více století až
do válek husitských dotčený trůn císařský v Staré Boleslavi. Kro
nikář Dalimil praví, že tam ještě za jeho času ku konci totiž
XIII. a na počátku XIV. století býval.
„Ktož jest v Boleslavi býval,
ten jest ač chtěl, ten stolec vídal.“

Jiná domněnka jest, že císař Jindřich III., nástupce Kon
rada II., když r. 1041 proti knížeti Bracislavovi válčil a do Čech
s velkým vojskem vtrhl, svrchu uvedenou přísahu učinil; načež
kněžna Jítka mír mezi Jindřichem a Bracislavem tím způsobem
zprostředkovala, jakož dříve pověděno jest 1). Gelasius Dobner slo
žil opět tuto domněnku o bývalém trůnu císařském v Staré Bo
leslavi 2). Císař Otto III. (983_1002) daroval knížeti Polskému
za zaslané mu ostatky sv. Vojtěcha trůn zlatý císaře Karla Veli
kého. Když jej napotom kníže Bracislav I. z Polska mimo ostatky
sv. Vojtěcha, Radima a sv. pěti Bratří jakožto kořist válečnou do
Čech převésti dal, byl mezi kořistí tou idotčený zlatý trůn císaře
Karla Velikého. A když kníže Bracislav z uložené mu papežem
pokuty kollegiátní chrám sv. Václava v Staré Boleslavi dal vy
zdvihnouti a jej rozličnými poklady obohatil, byl dle domněnky
Dobnerovy mezi těmito poklady i zlatý trůn císaře Karla Velikého.
Za tou příčinou praví prý také Pulkava ve své kronice, že trůn
tento jest drahocenný. I domníval se Dobner ještě dále: Poněvadž
trůn zlatý od Otty III. darován byl knížeti Polskémn, a Bracislav
kníže tentýž trůn do Čech zavezl, a jej kostelu Staroboleslav—
skému daroval, zůstala v lidské paměti jen ta upomínka, že trůn
zlatý od císaře pochází, aniž by se vědělo, že jej Bracislav kostelu
Staroboleslavskému byl daroval. Konečně měl Fr. Palacký za to,
že pověst () trůnu císařském v Staré Boleslavi má jakéhosi děje
pisného základu 3). I zdálo se mu pravdě velice podobne, že po—
1) Památky archeol. D. H. str. 339.
2) Gelas. Dobner Annales p. IV. pag. 462; p. V. pag. 185. — Monuments.
tom. III. pag. 111.
3) Wůrdigung der alten bóhm. Geschichtschreiber, Seite 116.
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věst ta vztahuje se na přítomnost císaře Otty I, když za pano
vání knížete Boleslava I. roku 950 hradu Staroboleslavského do
býval. Dle vypravování souvěkého letopisce Widukinda přitáhl
totiž Otto Veliký s vojskem silným proti Boleslavu I. a pronikl
až do středu země České, kdež jakýsi hrad, jenž Nový hrad sloul,
oblehl. Nejen Palacký ale i V. V. Tomek a také J. Dubravius
mají za to, že hrad ten byl hrad Staroboleslavský 1). Jaké boje
se před Novým hradem vedly, nevíme; Widukind toliko praví, že
Otto I. opatrnou myslí boj rozvedl, když dotčený hrad útokem
vzat býti měl, aby prý bojovníci jeho při kořistění hradu v nějaké
nebezpečenství nepřišli. Z dodatku tohoto letopisce Widukinda
prosvítá dosti patrné, že se oblehání Nového hradu císaři asi dobře
nedařilo; nebot pravdě podobno není, že by rozhodný boj za tou
příčinou byl rozvedl, aby vojsko jeho při kořistění do nebezpečenství
nepřišlo. Zpráv Českých o tom boji nemáme žádných, a z po
zdějších pramenů a z celého pásma dějin víme jen to, že Boleslav I.
pak obyčejný poplatek roční císaři opět odváděl—,a že ničeho proti

němu nepodnikl. Poněvadž tedy císař Otto tenkráte mír s Bole
slavem I. uzavřel, aniž by hradu byl dobyl, možná jest, že při

slavném míru uzavření v hradu Staroboleslavském na trůnu císařském
seděl a že se památka na tuto událost. pověstí udržela.

1) Dějiny D. I. č.. 1. str. 243. —- Tomek, Dějepis m. Prahy D. 1. str. 9.
— Dubravius Hist. Boh. libr. Ý. pag. 35.

Knihy osmnácté.
Rozdíl mezi blahořečenim a svatořečením služebniků Božích. —De
krety papeže Alexandra III. a Urbana V111.0 blahořečení a svato
řečení. — Rovnomocné svatořečení (aequipollens canonizatio). —
Prohlášení sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého za svaté. —Byteěna
blaženost nebešfanů. a jejich příbytné odměny,jenž korunky nebeské
(aureolae) slují. — Sv. Václav zasloužil si všechny tři korunky
nebeské. -- Mocnost přimluvy jeho 11 Hospodina. — Sv. Václav
a císař Karel IV. jsou nám příkladem a vzorem, jaká osvětaavzdě
lanost nam ku blahu slouží. —

1. Za starých časů míval každý biskup katolický právo usta
noviti, aby se v jeho diecési některému osvědčenému mučeníku
neb vyznavači veřejná úcta církevní vzdávati mohla. Takové usta
novení nazývali někteří bohoslovci částečnou kanonizací čili čá
stečným svatořečením (canonizatio particularis), jiní opět nazývali
to blahořečením (beatiíicatio). Právomocnost jednotlivého biskupa
katolického vztahuje se jen na jeho vlastní, od papežské stolice
mu svěřenou diecési; za tou příčinou nemohl tedy žádný jedno—
tlivý biskup ustanoviti, aby se některému mučeníku neb vyzna—
vači v celé církvi Boží veřejná úcta vzdávala. Právo toto náleží
jedině papeži Římskému, jehož pravomocnost se na celou církev
katolickou vztahuje. Avšak právo dotčené, jež biskupové za sta
rých časů mívali, bylo z důležitých a závažných příčin v století
XII. od papeže Alexandra III. (1159—1181) výhradně stolici pa
pežské zůstaveno, tak že od této doby ani sbor kardinálův, ani
obecný sněm církevní, když stolice papežská úmrtím papeže jest
uprázdněna, nikoho nemůže za blahoslavence neb světce prohlá
siti. Naznačíme tuto krátce aspoň jeden z těch rozdílů, jichž mezi
blahořečením a svatořečením stává. Prohlásí-li papež některého
osvědčeného mučeníka neb vyznavače za blahoslavence, dovolí tím
pouze, aby se mu jistý druh úcty církevní v některé diecési, v ně
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které zemi, řeholi neb v některém městě vzdávati směl. Může se
také státi, že papež dovolí, aby se úcta dotčená blahoslavenci i
po celé církvi katolické vzdávala. Avšak všecko to děje se při
blahořečení jen s pouhým dovolením papežským, a nikoli na roz
kaz papežský. Ale při svatořečení nedovolí pouze papež, aby sq/
církevní úcta některému mučeníku neb vyznavači vzdávati mohla,-,'
nýbrž poslední a určitý výrok o jeho svatosti pronese & zároveň
také nařídí a rozkáže, že v celé církvi katolické za pravého světce
Božího ctěn býti má.
Nuže náš milý sv. Václav zemřel smrtí mučenickou r. osa.;
tudyž ještě před dobou tou, než papež Alexandr III. právo bla
hořečení a svatořečení stolici papežské výhradně zůstavil. Neni o
tom žádné pochybnosti, že sv. Václav hned po své mučenické
smrti od lidu křesťanského za svatého držán byl, a že se mu také
veřejná úcta církevní s výslovným neb mlčelivým povolením teh
dejšího biskupa Řezenského vzdávala. Tato úcta veřejná podněco
vána byla hned po smrti mučenické oněmi zázraky, které se
s krví jeho sběhly, a které se u hrobu jeho dílem v Staré Bole
slavi, dílem v Praze často stávaly, tak že i z dalekých krajin
poutníci k hrobu jeho přicházeli, pomoc nadpřirozenou v rozlič
ných útrapách svých hledajíce. Nejstarší legendy, jakož i kalen
dáře církevní z X1. a XII. století pocházející nasvědčují tomu, že
pověst o svatosti sv. Václava, a tudyž iúcta jeho daleko a široko
mimo Čechy byla již rozšířena, než papež Alexandr III. právo
blahořečení a svatořečení stolici papežské výhradně byl zůstavil.
Z napotomních století zachovaly se nám také památky, že nejen
v Čechách a na Moravě, ale i v jiných diecésích kněží dle před—
pisu svých biskupů hodinky církevní na počest sv. Václava říkali
a mši sv. k jeho cti a chvále Bohu obětovali. Rovněž tak mnozí
jiní svatí a světice Boží, jenž v dávných stoletích před papežem
Alexandrem III. žili, úctu veřejnou v církvi požívali. I v samém
Římě, v papežském kostele Vatikánském sv. Petra a Pavla měl
sv. Václav již od XIV. století zvláštní oltář, a svátek jeho byl
také v Římském kalendáři zaznamenán. Papež Urban VIII. (1623
— 1644) vydal napotom nový dekret, kterým se zapovídá vzdá
vati veřejnou úctu církevní všem takovým služebníkům Božím,
kteří od stolice apoštolské nebyli buď za blahoslavence neb za
svaté prohlášeni. Avšak tentýž papež sám také vyložil, že ze zá
konu tohoto vyňati jsou všickni služebníci Boží, kteří již od dáv
ných neb nepamětných časů (nejméně sto let před vydáním do—
tčeného dekretu), veřejné úcty církevní požívali, aniž by je sto
lice apoštolská za blahoslavence neb svaté byla prohlásila. Ná
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sledkem tohoto dekretu papežského staral se pak arcibiskup Praž
ský Ferdinand Zoubek (_1669—1675) a císař Leopold I. 0 to, aby
nálezem stolice apoštolské stvrzeno bylo, že sv. Václav od více
století již za blahoslavence neb svatého držán a také veřejně ctěn
byl. Nález takový stolice apoštolské nazývá se obyčejně rovno—
mocným blahořečením neb svatořečením (aequipollens beatilicatio
seu canonizatio). Tehdejší papež Klement X. vyslyšel prosbu císa
řovu a arcibiskupovu tím Spůsobem, že r. 1670 nařídil, aby cír
kevní hodinky na počest sv. Václava pro den 28. září do Řím
ského brevíře vloženy byly, čímž se každému biskupu katolickému
po celém světě .právo udělilo, že veřejnou úctu sv. Václava ve
své diecési zavésti mohl. Úplné rovnomocné svatořečení sv. Vá
clava nebylo však tím ještě dovršeno; poněvadž dle předpisů cír
kevních ještě bylo zapotřebí, aby papež prohlásil, že kněží povinni
jsou (a ne toliko mohou) dotčené hodinky církevní na počest sv.
Václava říkati. Rovnomocné svatořečení (aequipollens canonizatio)
sv. Václava stalo se tedy r. 1729 od papeže Benedikta XIII., a
sice teprv po svatořečení sv. Jana Nepomuckého, kteréž se téhož
roku vykonalo. Papež Benedikt XIII. vydal totiž dne 14. března
“1729 zvláštní dekret, že kněží zavázáni jsou říkati hodinky cír—
kevní na počest sv. Václava.
Z přehledu tohoto zároveň viděti jest, v jak velikém omylu
jsou ti, kdo roztrušovali, že prý se svatořečení sv. Jana Nepo
muckého dělo na úkor úcty sv. Václava. Jest tomu zcela jinak.
Svatořečení sv. Jana Nepomuckého poskytlo k tomu příležitost,
že rovnomocná. kanonizace sv. Václava v Římě byla dovršena, a
že úcta sv. Václava papežským rozkazem i v těch diecésích po
světě byla zavedena a rozšířena, kde dříve ještě nepanovala.
Jest také pozoru hodno, že tentýž císař Leopold I., jenž se
ve Vídni před milostivým obrazem Matičky Boží Staroboleslavské
narodil, 0 to starati se počal s tehdejším arcibiskupem Pražským,
aby sv. Václav v Římě rovnomocným svatořečením za svatého
byl prohlášen.
II. Pravili jsme v spisu tomto, že náš milý sv. Václav náleží
do počtu těch blahoslavenců, kteří slávou svou v nebi vynikají.
Výpověď tu chceme nyní ještě k závěrce odůvodniti, jednak na
základě zpráv a úvah již předeslaných, jednak také na základě
několika poznámek dogmatických , které hned tuto předložíme.
Nejznamenitější učitelové církevní rozeznávají dvojí odměnu, kte
rouž Hospodin nejvýš milostivý a spravedlivý blahoslavencům
v nebi připravil, a která od nich na věky nebude odňata. První
z těchto dvou odměn nebeských nazývají bytečnou čili hlavní,
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druhou pak příbytnou čili mimořádnou. Hlavní čili bytečná. od
měna nebeštanů záleží v tom, že každý z nich neskončenou veleb
nost Božskou tváří v tvář vidí, a se tím nevyslovitelné blaže
nosti na věky věkův účastným stává. Mimořádná čili příbytná od
měna sluje pak ta, kterouž Bůh mimo odměnu hlavní jenom za
některé výtečné skutky v životě vezdejším vykonané blahoslaven
cům dáti ustanovil. Odměnu mimořádnou čili příbytnou neobdrží
tedy každý blahoslavenec, nýbrž jen ten, který za svého pozem
ského živobytí takové skutky vykonal, kterýmž HOSpodin Bůh
spravedlivý zvláštní mimořádnou odměnu dáti ustanovil. Takových
mimořádných odměn jest více, & učitelové církevní nazývají je
korunkami, kdežto hlavní čili bytečná odměna blahoslavenců, oby
čejně koruna nebeská, aneb vůbec koruna sluje. Pojmenování toto
dvou rozličných odměn nebeských utvořili církevní učitelové na
základě Písma svatého. V druhé knize Mojžíšově 1) zaznamenán
jest rozkaz, jejž Bůh Mojžíšovi dal, kterak zhotoviti má tak zvaný
stůl předložení L j. stůl, jenž v stánku Hospodinově byl umístěn.
a na nějž se vždy chleby za oběť kladly. Tento stůl byl tedy dle
zvláštního rozkazu Božího ozdoben dvojí korunou zlatou, jednou
větší a druhou menší, jakož z těchto slov Písma svatého vysvítá:
„A okuješ (stůl) zlatem nejčistším: a uděláš mu okolek zlatý

vůkol, a tomu okolku korunu vyrytou zvýší čtyr prstů, a nad
ní druhou korunu zlatou.“ Dle těchto dvou korun nazvali tedy
učitelové církevní hlavní odměnu nebeštanů korunou nebeskou čili
korunou slávy věčné, a mimořádnou odměnu nebeštanů nazvali pak
korunkou nebeskou čili krátce jen korunkou. A názvy tyto ne—
utvořili lnaně, nýbrž za tou příčinou, poněvadž v Písmě Svatém
odměna hlavní blahoslavenců častěji a výslovně korunou se na
zývá, a proto odměnu mimořádnou těchže blahoslavenců korunkou
nazvali. Hlavní odměna blahoslavenců sluje pak proto korunou,
poněvadž se koruna uděluje vítězům za čestné znamení vítězství
v boji dosáhlého, a poněvadž koruna jest znamení důstojnosti krá
lovské. V slávě nebeské požívají však všickni blahoslavenci důstoj—

nosti královst

a s Kristem Pánem souditi a vládnouti budou, ja.

kož on sám praví: „Kdo zvítězí, dám jemu seděti na trůnu svém:
jako jsem i já zvítězil a sedím s Otcem svým na trůnu jeho“ 9).
Na důkaz toho, že věčná odměna blahoslavenců v Písmě sv. sluje
korunou, uvedeme zde jen tyto výroky: Praví totiž sv. apoštol
Pavel: „A každý, kdo o závod bojuje, ode všech věcí se zdržuje,
a oni (t. j. pohané) zajisté to činí, aby porušitelnou korunu (t. j.
'; Kap. 25, od verše 23 až do 28. — 11)Zjevení sv. Jana 3, 21.
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z bobkového listí upletenou) obdrželi, my pak neporušitelnou“ 1).
Sv. Petr praví ve svém prvním listu: „A když se ukáže kníže
pastýřů (t. j. Ježíš Kristus), vezmete neporušitelnou korunu slávy“ 9).
A v Zjevení sv. Jana napomíná Bůh Syn biskupa Filadelíijského
řka: „Aj. přijdu brzo; drž co máš, aby žádný nevzal koruny tvé“ 3).
Svrchu řečená korunky slávy nebeské rozeznávají pak uči
telové církevní tři, a sice korunku panictví, korunku mučenickou
a. korunku doktorskou.
Že korunku panictví osoby obojího pohlaví v nebi obdrží,
jenž čistotu panenskou dobrovolně a z lásky k Bohu po celý čas
svého vezdejšíbo živobytí zachovaly, byť se k tomu i zvláštním
slibem nebyly zavázaly, to dovozují bohoslovci z následujícího
výroku Písma sv. 0 panicích: „I slyšel jsem hlas s nebe, jako
hlas vod mnohých, a jako hlas hromu velikého: a hlas, který jsem
slyšel, byl jako od harfeníků, kteří hrají na harfy své; a zpívali
jako píseň novou, před trůnem, a před čtyrmi zvířaty, a před
starci, a žádný nemohl se naučiti té písni . . . . Tot jsou ti,
kteří s ženami nejsou poškvrněni; nebo panicové jsou. Ti násle
dují Beránka, kamžkoli jde“ 4). Poněvadž tedy panicové Beránka
Božího t. j. Krista Pána oslaveného následují všude, kamkoli jde,
a. poněvadž písně té, kterouž panicové před trůnem Božím v nebi
zpívají, žádný se naučiti nemůže, na jevě jest, že panicům zvláštní
odměna v nebi jest upravena.
Že mučeníkům, jenž za víru a zákon Boží svůj život oběto
vali, upravena jest zvláštní korunka v nebi, dovozují bohoslovci
z této výpovědiPísma sv.: „Potom jsem viděl (v nebi totiž) zástup
veliký, jehož žádný přečísti nemohl, ze všech národů, a pokolení,
a lidí, a jazyků, ani stojí před trůnem, a před obličejem Beránka,
jsouce oblečeni v bílé roucho &palmy v rukou jejich“ 5). Tito blaho
slavenci mají tedy v nebi na znamení vítězství svého, jehož si zde
na zemi dobyli, bílá roucha a palmy v rukou svých t. j. zvláštního
vyznamenání, kterébož jiní nemají. A že blahoslavenci takto vyzna
menaní jsou mučeníci, vysvítá ze slov, která se napotom o nich
praví: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení, a umyli roucha
svá, a zbílili je v krvi Beránková“
Vzhledem na korunku doktorskou, která upravena jest všem
těm, kdo hlásáním slova Božího aneb vůbec vyučováním k životu
bohabojnému & k ctnostem křesťanským jiným nápomocni byli,
odvolávají se bohoslovci na tento výrok Písma sv.: „A kteří spra
') I. ku Korint. 9, 25. — ") I. Petrova 5, 24. —
') Zjevení sv. Jana 14, 2—4. ") Tamtéž 7, 9 a 14.

3) Zjevení 3, 11. —
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vedlnosti vyučují mnohé, stkvíti se budou jako hvězdy na věčné
věky“ 1). Mimo to náleží sem i slova Krista Pána řkoucího: „Kdo
pak činil a učil (přikázání Boží), ten velikým slouti bude v krá
lovství nebeském 9).
Sv. Tomáš Akvinskýa) a nmozí jiní proslulí bohoslovci
vysvětlují to také rozličnými důvody, proč právě jen panicům,
mučeníkům & učitelům slova Božího zvláštní korunky oslavy věčné
v nebi jsou upraveny. Sv. Tomáš uvádí tedy nejprvé následující
důvod: Každá taková korunka nebeská jest zvláštní odměnou,
Bohem upravenou, za výtečné vítězství, jehož sobě blahoslavenci
zde na zemi tuhým bojem dobyli. Avšak bojovníkům Kristovým
čili křesťanům lze trojího výtečného vítězství zde na zemi dobytí,
poněvadž dle Písma sv. hlavní nepřátelé Kristovi a spasení našeho
věčného, s nimiž zde na zemi bojovati máme, jsou tři, a sice tělo
naše vlastní, svět a ďábel, jenž dle výroku Písma sv. obchází jako
lev řvoucí, hledaje koho by sežral 4).
Duchu našemu bojovati jest tuhý boj zde na zemi proti
žádostivosti čili chlípnosti těla našeho, jakož výslovně Písmo sv_
dokládá, řkoucí: „Zjevnít jsou skutkové těla, jenž jsou smilství,
nečistota, nestydatost, chlípnost atd. . . . . nebot tělo žádá proti
duchu, duch pak proti tělu“ 5). V tomto boji proti žádostivostem
těla dobyl každý panic, jenž čistotu svou z lásky k Bohu až do
smrti své nepoškvrněnou zachránil, zvláštního, výtečného vítězství,
a proto mu také Bůh všemohoucí a spravedlivý zvláštní odměnu
v nebi za to udělí, a odměna ta sluje korunkou panictví.
Jiného vítězství výtečného může bojovník Kristův zde na
zemí s pomocí Boží dobytí v tuhém boji proti světu, když totiž
od lidí všelijaká utrpení a pronásledování pro svůj ctnostný a dle
zákonů Božího ušpořádaný život trpělivě snáší, aniž by se tím
z pravé cesty dal odvrátiti. Vítězství to dospěje pak na vrchní
stupeň dokonalosti dvojí příčinou, a sice předně tím, když bojovník
svůj vlastní život nasadí a smrt raději podstoupí, než aby se dal
od cesty dokonalosti křesťanské svésti. Za druhé pak tím, že smrt
podstoupí z lásky k Bohu, poněvadž člověk při svých vezdejších
prácech neb utrpeních žádné vznešenější a dokonalejší pohnutky
nalézti nemůže nežli té, pracovati z lásky k Bohu a pro Boha,
a čím dokonalejší jest při některém dobrém skutku pohnutka čili
úmysl člověka, tím dokonalejším stává se také celý jeho skutek.
,) Daniel 12, 3. — ") Matouš 5, 19. — 3) Lib. IV. Sententiarum. d. XLIX.
art. V. q. III. — ') I. Petrova epišt. 5, 8. — *) Sv. Pavel k Galat. 5, 19
a 17.
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Nuže tedy každý pravý mučeník, jenž z lásky ku Kristu všelijaká
utrpení od lidí snášel a z té příčiny i smrt podstoupil, dobyl tím
zvláštního výtečného vítězství nad světem, a za toto výtečné vítěz
ství obdaří jej Bůh v království nebeském zvláštní odměnou, jenž
korunka mučenictví sluje.
Jakož pak člověk panictvím a mučenictvím výtečného vítězství
nabyde nad tělem a nad světem, podobně může s pomocí Boží
i třetího vítězství výtečného dosáhnouti nad hlavním nepřítelem
a pokušitelem pokolení lidského „obcházejícím a hledajícím koho
by jako lev řvoucí sežral.“ Vítězství toto stane se výtečným, když
člověk rozličná od tohoto nepřítele nastražená pokušení a osidla
k hříchu nejen od sebe samého odráží a zapuzuje, ale když se
o to všemožně přičiní, aby i jiní lidé podobným způsobem jednati
uměli a skutečně tak jednali. Tohoto výsledku a úspěchu docílí
se pak u jiných lidí jmenovitě hlásáním slova Božího, návodem
a vyučováním k pravému a ctnostnému životu křesťanskému,
a protož Bůh i těm všem, kdo spravedlnosti, t. j. "ctnostem kře
sťanským vyučují mnohé, připravil v království nebeském zvláštní
korunku, kterouž se stkvíti budou jako hvězdy na věčné věky,
a mimo to velikými nazýváni budou. A sv. Tomáš Akvinský
zvláště podotýká 1), že tato korunka udělena bude ve slávě ne
beské nejen osobám, jenž za příčinou svého duchovního důstojenství
povinni jsou slovo Boží jiným lidem hlásati, ale i všem těm, kdo
Oprávněni jsou jiné k životu křesťanskému vyučovati, a skutečně
také mnohé jiné osoby k němu vyučují. Dokládají mimo to boho
slovci, že každá z dotčených tří korunek blahoslavenci uděluje
jakousi důstojnost a výtečnost duševní, kterouž se Kristu Synu
Božímu v jeho slávě nebeské podobnějším stane nad jiné svaté
a světice Boží; nebot Kristus Pán jest a zůstane nejdokonalejším
a nedostižitelným vzorem všeho panictví, všeho mučenictví a všeho
vyučování.
Nuže z rozprav jednotlivých, které jsme v předešlých knihách
spisu tohoto o životě panickém, o smrti mučenické a o rozsáhlé
činnosti apoštolské sv. Václava umístili, na jevě jest, kterak se
všechny nejstarší zprávy a také četné pověsti v tom úplně shodují,
že náš milý sv. Václav nejen mučenickou korunku, alei panickou
a také doktorskou čili apoštolskou zde na zemi sobě hojně zasloužiL
Pročež také na základě učení církevního a dotčených zpráv
životopisných za to míti můžeme, že náš milý sv. Václav do počtu
těch svatých a světic Božích náleží, kteří v nebi zvláštní, vynikající
') Lil). IV. Sententiar. d. XLIX. art. IH. (1. H[. Sol. HI.
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oslavy požívají, a kteří jsouce oslavou svou Synu Božímu nad
jiné svaté podobnější, přímluvou svou a zásluhami svými troj—
jediného a Všemohoucího Boha k tomu snadno nakloniti mohou,
aby pokorné prosby, žádosti a přání ctitelů a svěřenců jejich vy
slyšela vyplnil. O této veliké slávě své v nebi jakož i o mocnosti
přímluvy své u Hospodina Všemohoucího podal sv. Václav během
devíti set let národu našemu nesčetných téměř důkazů. A proto
také lid náš zbožný od více věků již sv. Václava za to prosí
a vzývá, aby zejmena on nedal zahynouti nám ni budoucím.
Nezapomeňmež však na to, že náš milý sv. Václav svými
ctnostmi křesťanskými, hlavně pak svou činností apoštolskou
a svou smrtí mučenickou panujícím tenkráte v Čechách názorům,
zvykům a neřestem pohanským hlavní žílu podtal, že víru, vzdě
lanosť a osvětu katolickou v lidu našem rozšiřoval a pěstoval,
a že právě tím celý národ náš z hrozící jemu konečné záhuby
vysvobodil. Nejen soukmenovce naše Slovany Polabské, ale více
jiných, ještě četnějších, mocných a osvětou pohanskou se hono
sících národů zachvátila již skutečně podobná záhuba, když tutéž
víru Bohem zjevenou a osvětu z ní se prýštící buď přijmouti ne
chtěli, neb když lidské bludy, pověry a nevěru na úkor víry
Bohem zjevené pěstovali. Víra katolická, víra Svatováclavská,

jakož ji posud lid Český jmenuje, není lecjakés obrazotvorné,
rouškou sofistické logiky přioděné blouznictví, jako jím jest leckterá
novověká soustava filosofická na půdě nevčrecké vzešlá. Víra
křesťanská, osvěcujíc krátký rozum lidský pravdami nejvzneše
nějšími a zásadami nejhlubšími, jest zároveň skrz na skrz tak
účinná čili praktická, že ji člověk, dle vůle Boží nejen ústy vy
znávati, ale také svůj život dle ní zaříditi má. Nesnaží-li se však
kterýkoli národ tuto vůli Boží naplniti, pak ovšem jest se vždy
toho obávati, že se i na něm naplní ona výhrůžka, kterou vtělený
Syn Boží k výstraze všech národů pronesl, řka: „Protož pravím
vám, že bude odjato od vás království Boží, a bude dáno lidu
přinášejícímu užitky jeho“ (Matouš 21, 43.).
Máme my Čechové v dějinách domácích nepopíratehiý toho
důkaz a příklad, jakého blahobytu časného, jak vysokého stupně
vzdělanosti, jak hojné osvěty, jaké moci a slávy náš počtem
skrovný národ dosíci může, když se té víry a těch zásad pevně
drží, pro které náš milý sv. Václav svou nevinnou krev prolil,
a když vzdělanost a osvětu těmi cestami hledá, po kterých ji
hledal sv. Václav. Důkaz ten nepopíratelný a příklad ten vzne
šený jest císař Karel IV., jejž až podnes pravým „Otcem vlasti“
nazýváme. Císař Karel IV. zachránil také zemi Českou před zkázou,
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a před ohromnou propastí, na jejížto kraj po smrti krále Václava II.
(r. 1305) dlouholetou bouří domácí zavedena byla. Avšak císař
Karel IV. nezachránil ji pouze před touto zkázou ale jeho moudrost
obdivuhodná a jeho neobyčejná úsilovnost zvelebily Čechy a také
Moravu tou měrou, že neslýchaného a nevídaného rozkvětu, a blaho
bytu a slávy dosáhly. „Kdo by zemi Českou v její slávě dychtiv
byl viděti. byl by ji v ní viděl za. císaře Karla IV.“, tak pravil
trefně učený a zbožný probošt kapitoly Svatovítské Jiří Pontanus.
A Aeneáš Sylvius, napotomní papež Pius II. pravil o zemi České
za času Karla IV.: „Nebylo tenkráte žádného království, kteréž
by se bylo mohlo porovnati s královstvím Českým“ Až podnes,
tak pravil Fr. Palacký „rozčílí se každé srdce Ceské při hlaholu
jmena Karla IV., a všechna ústa oplývají úctou i vděčností ku
panovníku, který v paměti národní utkvěl co representant nejvyš
šího rozkvětu a blahobytu národního“ A Beneš z Weitmile, leto
pisec a kanovník hlavního chrámu Pražského, jenž s císařem
Karlem IV. častokráte obcovával, jej na rozličných cestách nejednou
sprovázel, zaznamenal v svých letopisech výslovně k r. 1358, že
sv. Václav byl hlavní ochrance a pomocník císaře Karla IV. Sv.
Václav byl hlavní vzor a příklad, dle něhož se císař Karel IV.
řídil, po šlépějích sv. Václava kráčel císař Karel IV. neustále,
ano císař Karel IV. byl tak vřelým a tak horlivým ctitelem našeho
milého sv. Václava, že se mu v ohledu tom v celém dějepisu
Českém žádný nevyrovná
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sumu
dalo se na rozvětvění jich v kmeny, a kmenů v rodiny. -- Názory ná
boženské pohanských Čechů o zbožňování přírody, 0 rozličných tří
dách bohů vůbec, zejmena pak o bůžcích domácích. ——Velikávážnost
úřadu kněžského u pohanských Slovanů. — Překážky, jež spůsobilo
sloučení úřadu knížecího a kněžského v jedné a též osobě u pohan
ských Čechů při uvádění víry křesťanské do země. — Sv. Václav
přemohl překážky tyto, pohrdnuv kněžstvím pohanským a stav se

vzoremknížete-otcekřesťanského
v Čechách .........

. . 180

Knihy dvanácté. Význam blahodaru prorockého u svatých vůbec. — Zprávy
v legendách zaznamenané, že sv. Václav blahodar prorocký již v mla
distvém věkn svém obdržel, a jím až do smrti své byl oslaven. —
Příčiny, pro které se vůbec národové utíkali o zjevení vůle Boží. —
Nástin řady pravých Bohem vzbuzených proroků mezi nejstarsími
patriarchy a pak v Starém i v Novém Zákoně. — I pohanům a hříš
níkům udělil Bůh leckdy hlahodar prorocký. -—Trojí druh pravých
proroků. — Známky, jimiž se pravý prorok 'od falešného rozeznává.
Kde pravé Bohem zjevené víry není, tam se zmahá pověra. — Roz
ličné pověry u starých pohanských Čechů na soudě zemském. —
Jiné příklady, jak velkou váhu pohanští Čechové na véštbu kladli.
— Jak škodlivých účinků rozličné pověry v životě obecném působily,
&.jaké překážky z nich proti pokřesťanění lidu Českého povstaly. ——

Jak'mnoho přispěl blahodar prorocký sv. Václava k odstranění do

tčených
překážek.
. . . .................

. . 206

Knihy třináctc Zprávy rozličných legend, že sv. Václav nedlouho před
smrtí svou vlády v Čechách se vzdáti a do Řha putovati chtěl, aby
do řehole vstoupiti mohl. — Novověké námitky proti těmto zprávám.
— Obmýšlel-li sv. Václav v Čechách zaříditi stolec biskupský. —
Mají-li dotčené novověké námitky nějaké vnitřní váhy do sebe. —
Kterak se t0uha sv. Václava po řeholním životě vysvětliti dá ze zá
sad víry katolické. — Význam dobrovolné chudoby v životě Krista
Pána a v životě svatých vůbec. -— Proč sv. Václav do řehole sku
tečně nevstoupil. — Doklady dějepisné, že jako u jiných národů
tak i u našich předků pohanských nezřízená touha po jmění
a bohatství mnohých útrap v životě obecném spůsobila. — Kterak
touha sv. Václava po dobrovolné chudobě mnohé předsudky proti víře
křesťanské u pohanských předků našich odstranila, a mnohým cestu

kpokřestanění
proklestila
....................

236

Knihy čtrnácté. Přikázání Krista Pána o milování nepřátel. — Jakých
překážek toto přikázání působilo při uvádění víry křesťanské ve světě
vůbec. _ Za jakou příčinou dán byl Židům tak zvaný zákon odvety
(lex talionis), a kterak se z téhož zákonu u národů pohanských
krevní pomsta vyvinula. — Následkem toho pokládáno iu národů již
pokřesťaněných po dlouhou dobu zabiti člověka v trojím pádu za bez—
trestné. — Jakými způsoby snažila se církev katolická. přítrž učiniti
krevní pomstě v Čechách. — Příklady z dějepisu Českého o pomstě
osobní a krevní. — Příkladná. a vzorná laska sv. Václava k ne
přátelům jeho. —- Sv. Václav hlavni patron spravedlnosti a po
koje zemského v Čechách. — Pečeť soudu zemského v Čechách. —
Nejstarší a heraldický znak země České. —-Rozličná vyobrazení sv.
Václava na mincích a pečetích Českých. — Znak Svatováclavský. —

27'

Stranka

Nejstarší miniaturní vyobrazení sv. Václava. — Vyobrazení sv. Vá
clava v brnění rytířském. —- Kopí sv. Václava a oslava jeho . . . . 252
Knihy patnácté. Úcta sv. ostatků mé. základu svého v samém Písmě sva—
tém. — Tatáž úcta shoduje se úplně s zdravým a předsudky nepod
jatým rozumem lidským. — Jiné doklady pro tutéž úctu z rozličných
članků víry katolické vyplývající. — Sv. Cyrill a Methud pěstovali
horlivě tuto úctu v lidu Českoslovanském. — Ostatky sv. Klementa
mučeníka a papeže. -— Vřelá úcta sv. Václava k svatým ostatkům,
zejmena k ostatkům sv. Víta. -- Falešně zprávy o úctě pohanského
boha Svatovíta v Čechách. —- Význam některých pověsti a zpráv
o kostelu Svatovítském. — Láska _cisaře Karla [V. k témuž chrámu
a trojí druh sv. ostatků od něho pro Čechy nashromážděných. —
Jak horlivě císař Karel IV. následoval sv. Václava v úctě sv. ostatků

a v úctě k nejsv.Svátostioltářní . . .....
Knihy šestnácté. Zprávy o nejstarším chrámu Matky Boží v Čechách. —
Pověsti o vielé úctě sv. Václava k nejbl. Panně Marii. — Pověsti
o původcích milostivého obrazu Matičky Boží v Staré Boleslavi. —
O původu svatyň a milostivých obrazů Mariánských vůbec. — Zprava
a pověsti o vynalezení milostivého obrazu Staroboleslavského. —-O úctě
téhož obrazu až do věku sedmnáctého. — Tentýž milostivý obraz po
važován a ctěn jakožto palladium země České. — Počatek stavby
nynější svatyně Marianské v Staré Boleslavi. — Další příběhové
téhož obrazu v dobách války třidcetileté, jeho zajetí v Lipště a na
potomní přechovávání na dvoře císařském. — Poutě do Staré Bole

slavi, a další zprávy o tamní svatyni Marianské . . . . .....
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Knihy sedmnácté. Příčiny, pro které let0pisec Kosma knížete Boleslava I.
mezi největší ukrutníky počítá & bratrovraždu jím spáchanou častěji
připomíná. ——
Závažná zprava Kosmova, že Boleslav I. pravé a ve
řejné pokání za vraždu na sv. Václavu spáchanou činil. — Dvě jiné
zprávy Kosmovy, které Dalimila mohnuly a_Hájkovi příležitost po—

daly, že Boleslava I. za nekajicníka a zoufalce prohlásil. — Objas
nění a vyvrácení dotčených dvou zpráv Kosmových. — Staré. a no
vějši svědectví o pravém pokání Boleslava I. — Pověst, kdy a kterak
se toto pokání stalo. — Přehled dějin za. Boleslava I. -— Mocnost
přímluvy sv. Václava. — P0pis původního kostelíčka sv Kosmy a
Damiána v Staré Boleslavi. ——
Popis Staroboleslavského kostela kol
legiátniho. — Domněnky o bývalém císařském trůnu v Staré Bo

leslavi.......
...............

,......378

Knihy osmnácté. Rozdíl mezi blahoiečením a svatoiečením služebníků Bo
žích. — Dekrety papeže Alexandra III. a Urbana VIII. o blahořečení
a svatořečení. — Rovnomocné svatořečení (aequipollens canonizatio). —
Prohlášení sv. Václava a sv. Jana Nepomuckého za svaté. — Bytečná
blaženost nebeštanů, a jejich přibytné odměny,jenž korunky nebeské
(aureolae) slují. ——Sv. Václav zasloužil si všechny tři korunky ne—
beské. — Mocnost přímluvy jeho u Hospodina. — Sv. Václav a císař
Karel IV. jsou nám příkladem & vzorem, jaká. osvěta a vzdělanost

námkublahuslouží
.407

Registřík.
_—

Arsonius Kašpar z Radbuzy 322; zá

sluhy jeho 325, 326; zpráva jeho 0
milostivém obraze Staroboleslavském
326—330.

Asyly v Čechách 259.
Banner, protestantský vůdce Švédský
342; dal katolíky České ukrutně
trýzniti 342; hubil zemi Českou 342;
ubil Starou Boleslav 344; oblehal
zno 345; smrt jeho 346.
Běs 184.
Blahořečení a svatořečení 407, 408.
Blaženost věčně rozeznává. se by
teěna a přibytná 410.

Bohatství,

kterak nczřízená.touha po

něm škodila pohanským
příklady 243 — 248.

Cechům,

Bohové pohanských Čechův, trojí druh
jejich 182, 183.
Bo křesťanské víry s pohanstvím v
echach 189; boj mezi ld-cstany a
pohany v Praze 95.

Boleslav 1., zakladatel hradu Staro

do Staré Boleslaviš361. Viz Václav
sv. a Obraz milostivý.

Bořivoj [. 2; zakladatelnejstaršího

kostelu Marie Panny v Čechách na
hradě Pražském 319.
'

Braclslav l. zakladatel kollegiatního
chrámu v Staré Boleslavi 389.
Budeč hrad 12; tamního chrámu po

pis 133; tamní lože sv. Václava 134.

Cesta svatá z Prahy do Staré Bole
slavi 361.

Cyrill a Methud sv., byli-li v Če
chách 33; nosili ostatky sv. Kle—
menta po echach 33; rozšiřovali
úctu sv. Kosmy a Damiana 39, 43; _
sv. Cyrill, knihovník v Cařihradě 43;
pěstovali úctu k Marii Panně v lidn
našem 319, 321, 323; měli velikou
úctu k sv. ostatkům 291. Viz Kle
ment sv. a Obraz milostivý.
ch, praotec, přinesl dědky na ple
cích svých do vlasti naší 186; do—

pustil se mužobojstva 260.

boleslavskóho 1—5, 11; zakladatel
župy Starobolcslavskě 20; účasten
ství jeho ve vraždě svatého Václava.
74—76, 84, 87, 89; proč jej Kosmas
mezi největší ukrutníky počítá 377;
zprava Kosmova o jeho pokání upří
mném 378; dvějiné Kosmovy zprávy
o tom 379, 381; jiné. svědectví o jeho
upřímném pokání 383—385; pověst
o počátku jeho obracení 385; kdy
asi úplně se obrátil 386; přehled
dějin za jeho panování 386, 387;
smrt jeho a kde pohřben 388.

Čechově, původnějeden z kmenů slo
vanských, jejich starobylé župy 12.
Davida svat. pokora a horlivost pro

Boleslav Mladá, hrad 2.
Boleslav Stará, hrad 2, 4, 5; původ

Dědina, význam slova toho 187, 12, 15.

Boleslav II. 3.

jména 30, 34; sloula Nový hrad 34,
407; byla původně zámkem kníže

slávu Boží 144, 145.

Děd, prvotní význam slova toho 200;
dědkové 183, 186, 187.

Dědic, právnický význam slova toho
200; neznamena tolik, co atron čili
ochrance 200;

202, 203.

Doubravka,
386.

dcera Boletlava I. 3,

Drahomíř 2, 7, 8, 9, 14.

cím 28, 30, 34; hradu žu ního tvár— Ferdinand

nost 26- za doby Karla
. 27; kde
zachrání její slava 49; proč sluje
rodištěm sv. Václava 90, 91; svatý
Václav býval tam za mládí svého,
vršek kde si hrával 134; střed země
České 3.58; kapličky na cestě z Prahy

význam n zvu „dě—

dicové a ochrancové země esk “
201; význam ten "est přesně kato
lický 201, 202; ja dobře významu
tomu císař Karel IV. porozuměl

III., císař, horlivý ctitel

milostivého obrazu Staroboleslav

ského 339, 341, 343, 345, 349, 351,
352; ctitel sv. Václava 106.
Hrady Slovanské vůbec 11—16; sta—

rých hradů eských vnitřní zrizeni
23—26; hrady Římské 21.

Jan, biskup Moravský 31, 32.'
Jan Nepom. sv., pout jeho do Staré
Boleslavi 331; svatořečení jeho by
lo-li na úkor úcty sv. Václava 409.

Justinian

I., císař Řecký rodem

Slovan, horlivý ctitel sv. kosmy a
Damiana 41, 42.

Charvati a jejich župy 14.
Kamenec, hra 18.
Kapitola, dvojí druh její 389: kol
legiatní v Staré Boleslavi 29, 30;
příběhy její ve válkách husitských
331, 332, 336.

Karel IV. císař, úcta jeho k sv.Vá
clavu 202, 303; nejhorlivější ctitel
sv. Václava 415; sv. Václav jeho
hlavní ochrancc a. pomocník 415;
následoval příklad sv. Václava v úctě
k nejsv. Svatosti oltářní 308—317.
velkonočnim přijímáním Těla Páně
před úkladnou smrtí byl zachráněn
310;
Svátosti
oltářní byl vy
ze
zrůdy nejsv.
š echticů
Lombardských
svobozen 311, 312; rada a napome
nutí, jež svým potomkům dal, kte
rak nejsv. Svátost oltářní ctíti a z
ní všech milostí pro sebe vážiti
mají 315, 316; následoval )i'íklad
sv. Cyrilla, Methuda a Vác ava v
úctě sv. ostatků 307; horlivost jeho
pro úctu sv. ostatků 148—152; k
čemu ta úcta užitečná. jest 307; za
panOvání 'eho byl trojí druh ostatků
sv. v Čec ách 304; vřelá láska jeho
k kostelu sv. Víta na hradě Praž
ském 302, 303; den svátostí čili sv.
ostatkův v Praze 306: viz Karlstein;
pokora jeho 147, 151.

Karlstein, hrad, účeljeho 305;kaple
tamní sv. kříže 305.

Kazín, hrad, 12.
Klášter sv. Jiří v Praze 3.
Klatovský milostivý obraz Matky
Boží 367.

Klement sv., učeník sv. Petra, umu
čen v Chersonu 289; ostatky jeho
nalezl sv. Cyrill 289—290; přinesl
je na Moravu 291; do Čech 33; ko
stely sv. Klementa v echách, na
Moravě v Uhrách, v Italii 44, 45.
Kníže hlavní v Čechách byl hlavním
knězem pohanským 182, 184, 185;
“eho velký vliv 190; porovnání vý
onů jeho modloslnžebných 8 po
božnými a milosrdnými skutky sv.
Václava 195—199.

_,

Kněžstvo pohanské v Cechach; kně
zem byl každý starosta rodinný,
kmenový a také hlavní kníže 181;
odpor kněžstva pohanského proti
křesťanství 188.

Koruna yslávy
411. ko
Korun
slávynebeské
nebeské410,
tři 410;

runka panictví, mučenictví, doktor
ská. 411, 412.

Kosma a Damian sv.; tr jí do
mněnka, kdo úctu je'ich \! chách
zavedl 38—43; byl: lékař-ové Arab
ští 40; dědicové a ochrancové země
eské 38.
Kostel sv. Cyrilla a Methuda v Staré
Boleslavi, zakladatel jeho Vrati—
slav I. 28—30; pověsti o jeho pů—

vodu 35, 36; vysvěcen 31; rozboren
32; obnoven 32.
— sv. Jiří v Praze založen 29; vy
svěcen 31.
— sv. Klementa v Praze 291; v Staré
Boleslavi 33; původ jeho 35, 43,
44; příběhy jeho 45, 40; popis 4G.
— sv. Kosmy a Damiána v Praze na
Slovanech 38, 40, 41; v Staré Bo
leslavi stál již na počátku 10. stol.
36, 390—393; jeho zakladatel 37;

poloha (jeho 26; popis 390—398;
ggřihra ský kostel 41, 42; Římský
— Panny Marie na hradě Pražském 31 ;
ne'starší Mariansky v Čechách, jeho
za ladatel 318, 319.
— Marie Panny v Staré Boleslavi viz
Obraz milostivý.
— Moudrosti Božské v Cařihradě
42, 43.
— sv. Petra a Pavla v Praze v Jir
chářích 39.
—- sv. Václava, kollegiátní v Staré
Boleslavi založen od Bracislava I.
389; popis a příběhy jeho 388—
404, 105.

— sv. Víta na hradě Pražském, zbu
dován od sv. Václava 293; nadhera
jeho 293; posvěcen od biskupa Ře
zenského 294, 381; ale dříve ještě
od samého Ježíše Krista 294; vý
znam toho 295; lidu Českého Ive
liká úcta k témuž kostelu 298;
množství ostatků sv. v něm uloženo
298; vřelé.laska Karla IV. k témuž
kostelu 302, 303.

Kouželnictví
22 .

u pohanských Čechů

Kov Korints ' 322.

Krakov, hra 12.
Krev mučenická semeno křesťanů93;
krev sv. Václava, zázračná její
oslava 97—104; ostatky z krve sv.
Václava a relikviáře 108, 116, 117.
Kruclfix zázračný v kollegiátnímko
stele sv. Václava v Staré Boleslavi
, 401.

Krypta

v kollegiátním kostele sv.

Václava v Staré
iejí 390—397.

Boleslavi, popis

Legenda. co jest 50; poznam

o le

gendách vůbec 56,57; legen ySva—

továclavské
negstarší
děje
pisectví České
o 50; památky
'sou Staroslo
vanské, Latinské a eské 51; le
enda Petrohradská 51; Gumpol
ova 51, 52; mnicha Vavřince 53;
Izzova čili Hyzova 53' cís. Karla IV.
54; úvahy Dobrovského 53—56; le
genda Krištanova 55, 56; legenda
a. pověsti 57.

Lechově Čeští v Řezně pokřtěn1189.
Lemuzové, jejich župy 13.
Leopold I. císař, narozen řed obra
zem milostivým Starobo eslavským
343- zásluha jeho 0 svatořečení sv.
Václava 409.
Lev kamenný v Staré Boleslavi 405.

Levý Hradec 12.
Libický vojvoda 17.
Libošin, hrad 12.

Libuše, pythonissa 225; proroctví
její 226, 227; za Sibyllu držána
228

z Lobkovic Benigna Kateřina při
spěla mnoho k vykou ení obrazu
milostivého Staroboles vského ze
zajetí 339; odvezla jej do Vídně
343; dcera 'ejí Anna Majdalena,
provdaná za nížete Lauenburgské
ho vysvobodila obraz tentýž ze za
jetí Švédského 351.
Ludmila sv. 3; rok smrti její 7, 8,
14;
účinekhrobě
smrti vjejí
94;
záz[.;—imám
y na &.
jejím
Tetíně
382; priklad její, kterak působil na
ženské pohlaví v Čechách 174, 175;
domnélá původkyně kostela sv. Kos
my a Damiána v Staré Boleslavi 39;
původ
ě milostivého obrazu Sta
roboles avského 321—323; pohárek
sv. Ludmily na Mělníku 323.

Lučané a jejich župy 13.
Maria Anna Španělská, rvní man
želka císaře Ferdinanda II. horlivá
ctitelkyně milostivého obrazu Staro
boleslavského 343, 345; žádá na
smrtelném lůžku, aby tentýž obraz
do Staré Boleslavi byl navrácen
349.

ská 253, 254; jakých změn spůso
bil zákon ten ve světě 254.

Mnohožonstvi, původjeho 164; pá
novalo u všech pohanských národů
165; zlé následk toho 165, 166;
panovalo u pohansšých Čechů 167—
172: jak velkou překážkou bylo při
uvádění víry křesťanské 172.

Monstrance 113.
Mučenlctví

pravého podmínky 77,

78, 81—83.

Nav, nava 185.

Náboženství Čechů pohanských za
kládalo se na zbožňování přírody
184; ostatní jejich názory nábožen—
ské 185, 186.

Neklan kníže 13
Norbertinská kollej v Praze 347;
její _processí slavná do Staré Bole—
slaví 347—349.

Obraz milostivý Marie Pann v Staré
Boleslavi, původ jeho 0 sv.

rilla, Methuda a od sv. Ludmi y
32l—324; zpráva K. Arsenia oněm
326—330; úcta obrazu téhož zpo
čátku na lid obmezená 330- chudé
zprávy o něm z středního věku 331;
poutě k němu v též době 332, 333;
poutě před válkou třidcetiletou 333;
slavná pout Pražanů r. 1609. 334;
palladium čili ochranný obraz země
eské 334, 335; císařovna Anna za
kladatelkyně nové svatyně Marian—
ské 335; Sasíkové zpustošili r_,1632
obě svatyně 337; Vavřinec Hoďkirch
dal milostivý obraz na Pražském
náměstí na roti šibenici postaviti
337; čin hr inský Alžběty z Plavna.
338 ; obraz milostiv ' v zajetí v Praze
v domě Binagovsk m 338; v zajetí
vLi sku 338, 347; bratr Vavř. Hoff
kirc sťat pod dotčenou šibenici 339 ;
obraz milostivý vykoupen ze zajetí
Lipského 339; slavnostně přenesení

obrazu z Prahy do Staré Boleslavi
339—342; zavezení téhož obrazu do
Vídně na dvůr císařský 343; úcta

velkou důvěru, když ŠvédOvé Sta
rého a Nového města Pražského do
bývali 351, 352.

zvláštní, kterouž mu císař a císa—
řovna prokazovali 343; Leopold I
řed ním narozen 343; Vavř. Hoď
irch v zajetí Švédském 344; milo
stivý obraz v Řezně a úcta mu tam
prokazována 345;
2110zachráněno
346; poutě do Staré Boleslavi i
když tam milostivý obraz nebyl 346,
347; poutě slavné Premonstratů
Strahovských 347—349; Ferdinand
III. navrátí obraz milostivý do Staré
Boleslavi 349; tentýž obraz v ka li
Svatováclavské na hradě Pražskgm
a v kostele Strahovskěm 349, 350;

milování nepřátel ctnost křesťan

slavi 350; obraz milostivý po druhé

Maria Leopoldina Tyrolska, druhá
manželka císaře ' Ferdinanda III.
obdržela darem milostivý obraz Sta
roboleslavský 351; měla k němu

lllatiáš, císař 333, 335.
Mělník, kaple tamní sv. Ludmily
135; lázeň sv. Ludmily 135; pohá
rek její 323.
Milada bl. 3, 386.
Milováni nepřátel, zákon Kristův
252; byl pohanům neznámý 253;

přenesení ho slavné do Staré Bole—

v ka li sv. Václava v Praze 350;
upad tam do za'etí Švédského 351 ;
vysvobozen z to o zajetí a poslán
do Vídně darem císařovně 351; dů
věra císařovny k témuž obrazu, když
Švédové Star. a Nov. M. Pražského
dobývali 351, 352; navracení téhož
obrazu

z Vídně a slavnostně

ři—

vezení ho do ech 352, 353; s av
nostné uvítání ho v Jindřichově
Hradci 353, v Praze 354 přenesení
ho od Premonstratů do taré Bole
slavi 354; za časů válek v XVII.
a XVIII. století vícekráte jinam pře
nesen 356, 256; ctěn jakožto ochran—
ný obraz země České 369—364;
outě za posledních století 362 —366;
plička starobylá, v níž obraz mi—
lostivý býval, zrušena 397,368; po
pis svatyně Marianske 366—371;
je'í nejnovější obnovení 371—373;
os avení zázračné její 373, 374;
ověst o téže svatyni 375.
O isty na soudech 222 ; rozličný druh

“jejich
vety 222,
zákon223.
254; proč Židům byl
dán 254, 255; panoval u všech po
hanských národů 355; stal se u
nich zřídlem surovosti 256; a osobní
a krevní pomsty 256, 257.

Ostatky sv., úcta jejich dle Písma sv.
284, 285; shodu'e se s rozumem
286; jiné důvody ohoslovecké 287;
Cechové vynikali úctou touto 288;
sv. Cyrill a Methud zakořenili ji v
vlidu našem a jakým spůsobem 288,
289; viz Karel IV., kostel sv. Víta,
Karlstein.
Osvěta křesťanská životní otázka ná
rodů Slovanských 70; osvěta jeví
se v soudním řízení 256; osvěta
křesťanská. v Čechách 415.
Ostrov sv. Václava 138.

Patriarchové
181

staří byli kněžími180,

Pečeť sondu zemského v Čechách 272.
Perun nebyl hlavní bůh pohanských
Čechů 185.
z Plavna Alžběta, hrdinská, ctitel
kašgč Matky Boží Staroboleslavské

Podhradí župní 26.

Podivín, bl. služebník sv. Václava,
jeho smrt mučenická.,jeho ostatky
118—126; jeho kaple v Staré Bole
slavi 126; noční návštěvy jeho ko

stelů se sv. Václavem 143: nosíval
korouhev s obrazem Matky Boží
řed sv. Václavem 230; pověst o
1432s7e,
v němž bl. Podivín byl usmrcen

Podivín, hrad na Moravě 33, 120;
studánka tamní sv. Cyrilla 33.

Pomsta krevní u národů pohanu 'ch
a křesťanských

ři zabití cizo ož

níka, zloděje m a 256, 257; jaké

změny zavod a v tom víra křesťan
ská. v echach a u jiných národů
257—259; doklady, jak panovala

msta krevní v Čechách za rvních
ob křesťanských 259—268; okladý
z doby pohanské 259, 268.

Poplatek roční Čech k říši 61—65;
pověst o něm 65.

Poutě do Staré Boleslavi za posled
ních století 362—366.

Pověra, 218, 219.
Pověsti význam 28.
Praha hrad 12; původ' “menatoho
15; popis hradu 16; raha, svaté
město, proč 146.

Přemysl orůč jeho

Promonstrati

roroctví 230.

Stra ovští a úcta je

'ich k milostivému obrazu Staroba
eslavskému 347—349; noc svatá na
1000“ téhož obrazu v Strahovském
ostele 349, 350; přenesli tentýž
obraz do Staré Boleslavi 354.
Příbislava bl., sestra sv. Václava 2,
131 ; ostatky její 126.

Proroctví,

proč naň pohanští náro

dové velkou váhu kladli 211 ; přo
hled pravých proroků 212, 213;
praví proroci pohanští a také hříš
níci 213; falešní proroci 214; Si
bylly 215; Sibyllinska proroctví v
Čechách 228; Libuše Sibylla 228;
roroctví její 226, 227; proroctví
řem slovo 230; trojí druh ravých
proro d 216- znam y rav 0 pro
roka 217; pohanští ec ové na. pro
roctví velkou váhu kladli 220, 230,
231.

Pšované

a jejich župy 13, 14. _

Python 214; pythonissa2:5; Libuse
pythonissa 225.

Budislav,
zpoura

Relikvia
1

vojvoda Zlický 17; jeho

roti sv. Václavu 59.

s krví sv. Václava, popis

; po is rozličných

druhů

sta—

rých reli iařů vůbec, a některých
kostelu sv. Víta v Praze náležících
110—116.

Rodina Staroslovanská, její zřízení
181—183; starosta rodinný byl kně
zem 181; moc jeho 188.

Rudolf II., císař, královský majestát
od r. 1609. 333, 334.

Slavibor Pšovský 3; poslední župan
Pěovský 20.

Slavnik, otec sv. Vojtěcha 17.

Slavníkovcův panství 20.

Sibylly viz Proroctví.
Slovanšti kmenové v Čechůch 12.
Soběslava 11. pokora 145.
Stochov, rodiště sv. Václava 129.

Strachkvas

druh 878.

8; sloul původně Samo

Střezíslava 3, 386.
Studánka sv. Methuda v Staré Bo
leslavi 33 ; sv. Cyrilla v Podivíně 33.

Svaroh,

hlavní Bůh pohanských Ce

chů 184.

,

Svatyh poutnických Matky Boží vznik
830 , 331 .

Svatořečení a blahořečení 407, 408.
Svátost, významy slova toho 284.
Svatovit, bůh pohanský, význam
jmena toho 296; za času sv. Václava
nebylo jmeno jeho v Čechách známo
297; na ostrově Ranském teprv v
lltém věku za prvního boha poklá
dán; gv. Václav nezaváděl úctu sv.

Šáša, aby úctu Svatovíta zapudil 296,

štegán
2 9. sv., milovník svých nepřátel
Štít Svatováclavský 273.
Tetín 12.
Tetka, vyučovala modloslužbě 224.
Tovaryšstva Ježíšova kněží v Staré
Boleslavi 333; residence jejich tamní
362.
Trg?

císařský v Staré Boleslavi 404,

Utrakvisté 333.

Václav sv. 2—5; jeho rodiště 129;
jeho bratří a sestry 130; jeho vy
chování a vyučování 132, 133; “eho
postřižin 31; býval za mla i v

Staré Bo eslavi, na Tetíně, na Měl
níku 134, 135; uměl dobře řeč Sta
roslovanskou, Latinskou a Řeckou
58; navštěvoval školy v Budči 58;
nastoupil vládu 7, 8; poměry jeho
k Jindřichu Ptáčníku 8, 9, 61, 62;
zázračné oslavení jeho před Jindři—
chem Ptáčníkem 61; proč se zavá
zal odváděti poplatek k říši 9, 65;
smyšlem'na Dobnerova 64; sv. Vá
clav nezadal žádného práva 65;
sprostěn byl poplatku k říši 62;

proč
Jindřichem
Ptáčnikem
ojně sobcoval
72, 73;
zásluhy po
sv.
Václava o národ Český 70, 71; za
chránil ho řed záhubou 49, 71;
ctnosti sv. áclava vůbec 58; "
znam a důležitost jeho příklaiciu
162—164; vliv a dojem jeho ctno
st! 190; měl pravého ducha Kristo
va 154, 155; jeho hrdinská zmuži
lost 59; jeho opatrnost a rozšafnost
státnická 60, 61, 71; jest vzor kní
žete-otce křesťanského 192—199;
jeho pokora 59, 261; tichost srdce
se, 69; mírumilovnost 261, 270;
jeho různost 68, 69, 70; jeho skutky
milosrdně 67, 154, 155; sv. Václav

kníže, apoštol, mučeník 66; jeho

horlivost apoštolská při uvádění a
šíření víry křesťanské v Čechách
66—70; výsledky této h0rlivosti 71,
158; jeho opatrnost apoštolská 68;
obraz jeho činnosti apoštolské 154,
155; tuhý boj proti pohanským ná
zorům a neřestem 73, 74; horlivost
sv. Václava ro slavné služby Boží
67; pro nád erné chrámy 67; sv.
Václav a kněžský úřad knížete po
hanského 190, 191; činností svou
apoštolskou nabyl sv. Václav větší
úcty než míval kníže pohanský 195,
199' jeho horlivost a oštolská po
noukala velmože k
adům smrtel
ným 74 - byla příčinou smrti jeho
mučenic 6. 84—90 ; 'ehn čistota pa
nická 176, 177 ;
erak působila
proti mnohoženství a na rozšíření
víry křesťanské 173—179; sv. Vá
clav vzor lásky k nepřátelům 269
až 271, 388; jeho pobožnosť, láska
k modlitbě 59, 155, 156; jeho bla
hodar prorocký 206—210; jak při—
spíval tento blahodar k rozmnožení
víry křesťanské 211, 232—235; chtěl
li sv. Václav biskupství v Čechách
zaříditi 237; sv Václav sloužíval při
mši svaté a nádoby mešní kupoval
134; hostie ku mši sv. pekával, víno
lisoval, pšenici sel a vinici vzděla
val 134, 135; doklady zlegend 135,
136; námitky proti tomu 143; vy
vrácení námitek 144—158, 196; ku
chynka sv. Václava 137—139, 394;
vinice sv. Václava v Dolních Pří
vorech 135; čili u Dříz 137, 138;
'iná u starých schodů zámeckých v
kraze 136, 140, 141; návštěvy noční
kostelů 154; sv. Václav horlivý cti
tel Marie Panny 320; též ostatků
svatých 292, 293; slyšel rád skutky
mučeníků 293; chtěl se knížectví
vzdáti a do řehole vstoupiti 236 až
238; námitky proti tomu a jich vy
vrácení 238, 239; proč chtěl sv.
Václav do řehole vstoupiti 241, 248;
proč do ní nevstoupil 241; jak pro
spěla tato touha k rozšíření víry
křesťanské 239, 242, 251; sv. Vá
clav pra ' mučeník 78: doklady z
ústně tra ice a z pomníků 78; do
klady listovní 78—80; doklady no
'ch a starých s isovatelů 84—90;
príčiny a pohnut jeho zavraždění
74; mučenické smrti jeho popis
75—77 ; byly-li příčiny a pohnutky
smrti jeho vesměs světské 77 ; oslava
zázračná jeho krve mučenické 97 až
99; svědectví císaře Karla IV. 0
známkáchz krve tě 100—104; po
pis místa, kde známky tyto bývaly
105, tři ostatky z krve sv. Václava

106, 116, 117; účinky smrti muče
nické sv. Václava 96, 97 ; hrobjeho
v Staré Boleslavi 392; mučenictví
čili oltař jeho 90, 91; proč tělo jeho
do Prahy bylo řeneseno 386; sv.
Václav
iká os avou nebeskou 409 ;
zaslouž' si všechny tři komnky
slávy nebeské 413, 414; jeho svato
řečení

409; _sv. Vaclav

ochrance

práva a pokoje v Čechách 271,272;
dědic země

eské 201, obraz sv.

Václava na mincích 273, obraz na
mincích jak víno lisuje 279; nej
starší obraz jeho miniaturní 275;
vyobrazení v brnění rytířském 279:
obraz jeho znak heraldický země
České

9,74, 9,75: kopí sv. Václava

a oslava jeho 280—283; lože jeho

v Budči 134. Viz kostel sv. Víta.

Vyšehrad 12.

Vít297sv. sv.
mučeník,
jmena
toho
Vaclav všznam
'nesl jeho
rameno
do kruhy 297. iz kostel sv. Víta.
Vojtěcha sv. pokora 146; jeho rodina
a poměr její k rodině Vršovců 260;
zavraždění bratrů jeho 263.

Vratislav [. 2; rok smrti jeho 7;
zakladatel Staré Boleslavi 28, 80;
kostela sv. Cyrilla a Methuda 28-32.

Vršovci

260 —268.

Zigmund sv. byl-li Slovan 150; pře
nesení ostatků jeho do Prahy 151;
zazraky 162.

Znak

země

Svatováclavský 276; nejstarší
eské 272.

Zládci 187.

žlosyn
187. 15; župní úředníci 23,
upa vůbec
24: župa Staroboleslavska 18; hra
nice jeji 21, 22.

Opravy.
Str.
3. řádek 5. zdola místo Střezhlava
„
36.
„ 21. shora místo 32 čti 34.
„ lll.
„
1. shora po „viděti jest".
„ 275. „ 13. shora místo Kunhutky
„ 818. „
1. zdola místo věku XII.

čti Střezislava.

čti „V nich“.
čti Kunhuty.
čti XIV.
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Údy stavu kněžskéhosnažně žádáme, aby, jak veškeré

údstvo očekává, mezi oktávem sv. Jana Nep. oběť mše svaté za
živé a za mrtvé údy našeho Dědictví každoročně obětovali. Ostatní
údové nekněží s týmž nábožným úmyslem v naznačeném čase
přítomni buďtež mši svaté. U hrobu sv. Jana Nep. v Praze koná
též ředitel Svatojanského Dědictví v den po slavnosti Svatojanské
v 8 hodin slavné zpívané rekviem za všecky v Pánu zesnulé údy,
kteroužto pobožnost založil a nadal v Pánu odpočívající kanovník
strážce Václav Pešina rytíř z Čechorodu, bývalý redaktor Dědictví
Svatojanského.

II. Poučení o přístupu nových údů a odbiráni knih.
1. Kdo k Dědictví Svatojanskému v Praze přistoupiti hodlá,
necht poštou ve vyplaceném psaní (franko) aneb jinak příležitostně
s nápisem: „Ředitelství Svatojanského Dědictví v Praze“ své
jméno a příjmení, pak svou osadu farní a biskupství (diecési),
ku kterémuž přináleží, udá, zároveň i peníze vloží. Vklad za úda

třetí třídy obnáší jednou a na vždy 11 zlatých rak. měny; za
rod, školu, obec, knihovnu platí se jednou na vždy 22 zl. *).
2. Každý nově přistouplý úd necht si lístek na odbírání
knih dobře uschová a následujícího roku, jakož i potom v bu
doucích letech po Velikonoci si jej od svého veleb. duchovního
pastýře podepsati dá. Pak může na tento lístek, žije-li úd
v Čechách, knihu v kněhkupectví B. Stýbla v Praze na sv.—
Václavském náměstí (býv. koňském trhu) číslo 786—II. vyzdvi
hnouti, jen že musí připojiti 3 kr. r. č., kterýžto peníz přísluší
kněhkupci za práci a obálku. Pro údy v Olomúckém arcibiskupství
platí totéž, jen že knihy své vybírají v kněhkupectví Eduarda
Hólzla (Helcla) v Olomúci na horním náměstí v č. d. 285; údové
pak z Brněnského biskupství nechť se o knihy své hlásí v kněh
kupectví Karla Vinikra v Brně v řemenářské ulici. Ostatním
údům v jiných diecésích zasýlají se knihy přímo z Prahy. Kdožby
však žádal, aby mu kněhkupec knihu poštou zaslal, připoj mimo
ony 3 krejcary kněhkupci náležející, ještě 6 krejcarů na kolkovaný
list nákladní.
3. Přestěhuje-li se některý úd z Čech na Moravu, aneb
odebéře-li se z Brněnského biskupství do Olomúckého aneb naopak,
at to ve vyplaceném listu (franko) oznámí Ředitelství, kteréž
mu nový lístek na odebírání knih pošle, aby mu pak v příslušném
kněhkupectví vydány byly.
».
4. Poněvadž odebírací či podělný lístek může v ztrátu přijíti
neb i ukraden býti, každý si číslo jeho pro takový případ na
jistém místě, ku příkladu v modlitební knížce zaznamenej; a pakli
skutečně ztráta se udála, Ředitelství o nový lístek požádej s při
pojením 20 krejcarů, co p0platku za vydání listu nového, a 10 kr.
na poštovní výlohy, tedy úhrnem 30 kr. Připomínáme však, že
kdyby se nápotom pobřešovaný první lístek zase nalezl, tento již
žádné platnosti nemá.
5. Když umřel úd, žádáme snažně pozůstalých přátel, aby,
kdož si na tento lístek knihu posledního roku (třebas po smrti
úda) vybrali, úmrtí toho úda na lístek ten poznamenali a dotýč
nému kněhkupectví vydali, aneb poprosili svého pastýře duchovního,

aby lístek ten nejdůstojnějšíarcib. konsistoři

Pražské zaslal.

*) Jména nových údů, kteří k Dědictví Sv.-Janskému přistoupili a jiná
téhož Dědictví týkající se návěští ohlašujeme v čas0pisu „Blahověst“, jenž
vychází (letos již 29. rok) třikrát za měsíc, totiž dne 5., 15. a 25. každého
měsíce. Redaktorem jest (od r. 1861) p. Frant. Srdínko. Na „Blahověst“ před
plácí se v kněhkupectví B. Stýblo. v Praze ě. 786—II. a sice na celý rok
s poštovní zásylkou pouze 3 zl. 50 kr.
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6. Red se béře, pokud jméno se neztratí. Synu-li není,
odebírají knihy dcery zakladatele rodu, dokud žijí; dítky pak
jejich jiné již jméno nesoucí nemají práva tohoto; rod vymřel.
7. Spojí-li se manžel s manželkou svou v jeden toliko vklad
(11 zl.), vydávají se knihy jenom do úmrtí prvního z nich. Tolikéž,
spojí-li se v jeden vklad bratr s bratrem neb sestra se sestrou,
neb bratr se sestrou a podobně, vydávají se knihy jen do úmrtí
toho, jenž první jest napsán na přijímací listině (diplomu).
Připomínáme, že správa Dědictví Svatojanského rozdělena
jest nyní v ten způsob, že ředitel Dědictví přijímá vklady nových
údů, žádosti o knihy, o duplikáty diplomu, jež podpisuje, atd.;
redaktor pak Dědictví vede péči o vydání knih, pročež se tomuto

jen rukopisy podávají, vše ostatní budiž zasýláno: Ře ditelství
Dědictví Svatojanského v Praze.

III. S e z n a m

údův Svatojanského Dědictví v Praze,
kteří během roku 1878 zemřeli, aneb již dříve zemřelí jsouce,
ředitelství teprv letos oznámeni byli.

1. v čechách.

]. V Pražské arcidiecési.
Brandejský Josef v Jan. Lhotě.
Brožová Barbora v Praze.
Cecil Jan v Křimicích.
Černý Jan v Příbrami.
Daneš Jan v Osekách.
Dušková Anna v Praze.
Forst Václav v Soběšíně.
Důst. pan Frey Pavel, kněz řádu
Premonstr. v Teplé.
Hájková Anna v Dolních Měcho
lupech.
Heitmann Viktor v Předboji.
Ct. panna Hortová Marta, z řádu
Alžbětinek v Praze.
Houštecký Václav ve Lhotě.
Hrbek Josef v Uhlíř. Janovicích.
Hron Jan v Lhotě Břekové.
Důst. p. Hůrka Vincenc, farář u
sv. Mikuláše v Praze.
Chalupová Marie v Dublovicích.
Cholínská Eva v Nov. Kníně.
Juzová Anna v Příbrami.
Klenovec Jan v Krušiěanech.

Koukl František v Bílově.
Kreizová Anna z Jedibab z. r.
Kubát František v Dol. Hbitech.
Los Florian v Budyni.
Podlipská Marie v Sušně.
Důst. p. Prokeš Antonín, zámecký
kaplan ve Vosečanech.
Reif Karel v Kamenici.
Veledůst. p. Růžička Karel, arci
děkan v Plzni.
Říhová Anna v Chotětově.
Sauerová Anna v Uhlíř. Janovicích.
Smola Václav v Krabšicích.
Důst. p. Šafránek Jan, farář v Po
čáplích.
Šafrova Kateřina v Nov. Benátkách.
Vel. p. Vinklář František, kaplan
v Lešťanech.
Důst. p. Wotzl František, vikarista
u sv. Víta v Praze.
Vožechová Josefa v Kožlanech.
Žatský Václav v Poštovicícb.

hrnem 36.

ív
2. V Budějovické diecési.
Bednář Tomáš ve Veselí.
Bezpalcová Veron. v Budějovicích.
Bořan Jan v Chamoticích.
Brigula Jan v Husinci.
Důst. p. Bůzek Tomáš, kněz na
odpočinku.
Bůzková Františka ve Veselí.

Čáda Josef v Hajauech.

'

Důst. pan Čížek Jan, farář v Pi
štíně.
Hájek Jen v Sukdole.

chpctr Jan v Kotouni.

Janeček Josef v Plástovicích.
Jícha Karel, učitel v Chudenicích.
Kadlec Jan v Damicich.
Keš Jan ve Veselí.
Kliková Marie v Králové Lhotě.
Kohoutová Marie ve Veselí.
Kopáč Vojtěch ve Volenici.
Koupal Štěpán v Pašicích.
Krejčí Vavřinec v Soběnově.
Kulík Matěj v Hajanech.

Kůstka Petr v Spáňově.
Lucký Vavřinec v Nezdicích.
Macháček Karel v Pelhřimově.
Malecová Barbora v Smotoku.
Mikšovský František a manželka
Kateřina ve Hvožďanech z. r.
Miller Jan v Lomné.
Nová Magdalena v IIlávňovicích.

Nováčková Anna v Selibově.
Oswald Josef 7 Sezadech.
Plouhar Martin ve Vitějicích.
Podlaha Matěj v Hracholuskách.
Podhradský Jakub ve Veselí.
Pomej Matěj v Čičenicích.
Roubíčková Anna v Pelhřimově.
Roučka Vojtěch v Putimi.
Rypota Josef v Dechtářlch.

Řáha Jan v Buděticích.

Syslíkova Kateřina v Budějovicích.
Šnáblová Antonie, provdaná Vil—
helmová v Domažlicích.
Štětina Jan v Kozárovicích z. r.
Důst. p. Tichý Josef, farář v Mě

Důst. p. Tomášek Václav, ředitel
& katecheta v Březnici.
Trager Martin ve Lhotce.
Valeš Josef v Radechově.
Vávrová Kateřina v Žernovicích.
Vokůrková Magdalena v Thořovi
cích.
Vondráček Antonín ve Vodňanech.
Vránová Kateřina v Sedlíkovicfch.
Veledůst. p. Vrzák František, pro
bošt v Jindřichově Hradci.
Zlatohlávek Tomáš ve Vodňanech.

Úhrnem 51.

3. V Královéhradecké
Balcarová Marie v Borové.
Bílek Josef v Litichovicich.
Blažek Václav v Poděsíně.
Čapek Vojtěch a Magdalena man
želka ve Vadínč z. r.
Důst. p. Egermann Jan, farář v
Heřmanicích.
Fíček Matěj v Počátkách.
Holba Antonín v Král. Hradci.
Hrbek Jan v Pečkách.
Klement Jan v Krátké vsi.
Knapková Rosalie ve Výprachticích.
Knapovský František a Kateřina
v Česk. Lipchavách z. r.
Důst. p. Krupka Josef, farář v
Dobrouči.
Lázňovský Jakub v SOIOpiskách.

diecési.

Lízer Václav v Doubravici.
Macounová Anna v Slibovsi.
Mašek Antonín v Nové vsi.
Niklforterová Marie v Bělé.
Novotný František, učitel v Níž
kově.
Neupauerová Marie v Hor. Věžní
cích z. r.
Důst. p. Pilnáček Josef, farář v
Nekoři.
Průša Václav v Chabeřicích.
Roubalová Barbora v Samšíně.
Důst. p. Rozlílek Jan, farář u sv.
Jiří.
Sehnalová Barbora v Bělohradě.
Sotonová Kateřina v Studnicfch.

Stárek František a Františka v
Česk. Lipchavach z. r.
išatránský Jan v Ždirnioich.
f-ř-uf'u-wáAnna ve Rvišti.

haha.

Vojtěch v Luži.

Důst. p. Šmida Joe., farář v Dobrém.
Důst. p. Štěpánek Augustin, farář
Pravonínský na odpočinku.

Šťovíček Jan v Kral. Hradci.
Tomkova Anna v Kunčicích.
Vaňkova Kateřina v Samšině.
Veiglova Anna v Říčkách.
Důst. p. Widemann Josef, farář v
Kalné.

Úhrnem 39.

4. V Litoměřické diecési.
Bendová Kateřina v Brozanech.
Důst. p. Cihlář Antonín, bisk. vi
kář a farář v Bakové.
Hůbler Václav v Žerčicich.

Randák Vaclav ve Viskří.
Důst. p. Zdobinský Josef, farář v
Týně nad Rovenskem.

Úhrn em 5.

H. Na Moravě.

5. V Olomúoké arcidiecési.
Ambrož Josef v Babicích.
Auerová Anna v Hradišti.
Bartoškova Johanna v Tištíně.
Bednaříková Anežka v Kladnicích.
Beneš František v Křelově.
Břištalova Veronika v Star. městě.
Býček František v IIuštěnovicích
z. r.
Dočkalová. Voršila v Cisarově z. r.
Dostalova Teresie v Holici.
Drtinová Magdalena v Mor. Ostravě
z. r.
Dudešek Cyrill v Kostelanech.
Dudeškova Anežka v Kostelanech,
Dvořákova Marta v Nenakonicích.
Důst. p. Foukal Martin, farář v
Křelově.

Glogarová Zuzana v Bernarticích.
Gorgoň Antonin ve Vrbce.
Hášová Anna v Kladrubech.
Hetmanova Marie Anna v Draha
novicich.
Hiller Vendelín v Kostelanech.
Hladnb. Marie Anna v Tnčapech.
Hlaváčkova Antonio v Olomúci.
lInilová Josefa v llornici.
Horák František v Měrovicích z. r.
Hrabalek František v Uhřicíchz. r.
Chromečková Cecilie v Kralicích.
Jablonska Josefa ve Fridlantě.
Jančíková Rosalie v Libosvárech.
Kn0pp Matěj ve Vyklekach z. r.

Koláček František a manželka Ma
ria Anna v Osyčanech z. r.
Krejčiřík Josef v Oseku.
Křeska Mikuláš ve Vršovicích.
Kučova Anna v Rolsperku.
Kytlicova Kateřina v Trávníku.
Lamos Petr v Kurovicich.
Letocha Tomáš v Otonovicich z. r.
Lýskova Anna v Štěpánově z. r.
Malý Ant. v Rozdrojovicích z. r.
Michalec šimon v Metylovicích.
Mikoškova Anna v Pstruží.
Němcová Johanna v Ostravici.
Obruča Maria Anna v Osyčanech.
Odložilova Veronika v Martěnicích.
Opletal Tomaš v Smržicích z. r.
Orylkova Viktorie v Zlobicích.
Pospěchova Rosalie v Milostovicich
z. r.
Přikryl Josef ve Vitonicích z. r.
Půd0vá. Anna v Lodenici.
Rollerova Johanna v Starém městě.
Rybačíkova Teresie v Pivíně.
Sadila Josef v Horní vsi.
Sehnalová Anna v IIrub. Proseni
cích.
Skopalkova Františka v Uhřicich
z. r.
Součková Kateřina v Bzenci.
Svačkova Anna v Kladrubech.
Stodola Josef v Biskupicích z. r.
Stratilova Marie v Zlobicích.

VI

Šaitora Jan v Studence z. r.
Šebik František v Horní vsi.
Šenkyříková Johanka v Smržicích.
Šimeček Fabian v Lukově.
Šindlerová Anna v Holici.
Šperhová Maria Anna v Lípově.
Sprnčková Maria Anna v Skrbeni.
Šrámková Teresie ve Velk. Petř
valdě z. r.
Šteinbachová Vincencie v Cholině.
Trojáček Jiří v Ostravici.
Uvizlová Magdalena v Lošťaneeh.
Vaněk Václav v Příkazích.
Vaňková Anna v Rozvadovicích.
Vaňková Františka v Starém městě.

Vaňková Maria Anna v Rozsado
vicích.
Veselský Fabian v Stamově.
Winkler František v Bernarticích.
Vítková Anna v Mal. Hošici z. r.
Vlasák Tomáš v Říhovicích z. r.
Vodička Fabian ve Vrbatkách.
Začalová Barbora v Krumsině.
Zajíčková Marie v Benově.
Zapletalová Veronika r Dol. Ou
jezdě.
Zatloukalová Anna v Bystrošicícli
z. r.
Zbořil Ignác v Švábenic—ích.

U h r n e m 82.

6. V Brněnské diecési.
Bezděková Veronika v Lulči.
Cechmeistrová Anna Marie v Ko
pářovicích.
Čupa Matouš v Holasicích.
Dvořák Matěj ve Vilímči.
Fianda Františka v Tnčapech.
Greiss Josef v Lulči.
Hanák František v Slavkově.
Hrabal Josef v Jináčovicích.
Cbromek František v Čeladicích.
Kalvoda. Antonín v Opatovicích.
Kolejka Tomáš v Nemojanech.
Krchňová Anna v Zbránici.
Křivý František v Lulči.
Kučera Petr v Dol. Bojanovicích
z. r.
Maděránek Antonín v Sobotovicích.
Metelka Josef v Rajhradě.
Nesnídalová Aloisie v Slavkově.
Plaširybka Urban, učitel v Šakvi
cích.
Plehová Polixena v Slavkově.

Pospíšil Martin v Opatovicích.
Roháčková Antonie v Rybnieícll.
Ryšánek František v Pistovicícli.
Sekený Jan v Rajhradě.
Syrová Marie v Podivíně.
Důst. p. Šimbera Matouš, farář v
Červené Lhotě.
Škardová Barbora v Holasicieh.
Vel. p. P. Škarka Alois, z řádu
sv. Benedikta v Rajhradě.
Ctih. p. Šteiner Josef Volfgaag.
z řádu sv. Františka.
Šťovíček Antonín v Brně.
Trnka Martin v Brně.
Tureček Ondřej v Slavkově.
Vaštová Marie v Jihlavě.
Véselská Josefa v Hrnškách z. r.
Zahorovská Apolena v Hodoníně.
Zourek Štěpán v Němčanech.
Žišková Františka \“ Brně.

Úhrnem 36.

7. v Rakousku.
Baránková Magdalena v Dolní-Po
storně.
Baránková Magdalena v Horní-Po
storně.
Freud Josef ve Vídni.

Sháněl Augustin v Horní-Postorně.
Šlichta Antonin v Dolní-Postorně.
Voštová Anna ve Vídni.

Úhrnem 6.

8.

V Uhrách.

Buzna Jan ve Velkých Topolanech.
Leopold Jan v Nitře.
Důst. p. Pavelka Jan Nep., děkan
a farář v Petrovsi.

Vel. p. Reich Ferdinand, církevní
kněz v Prešpurku.
Důst. p. Szabinovský Ignác, pro
bošt a farář v Bánovcích.

Úhrnem 5.

Všech v Pánu zesnulých údův jest tedy úhrnem letos, pokud
ředitelství oznámeni byli, 260, kteřížto nábožným modlitbám
živoucích poručení buďtežl

IV. Knihy Svatojanského Dědictví.
Z kněh Svatojanským Dědictvím vydanýchjest posud

na skladě:
Bible Česká čili Písmo svaté starého i nového Zákona. Velký oktáv.
Stran 1433, dříve za 2 zl., nyní toliko za 1 zl. 5 kr.
Poslilla anebo výklady a rozjímání na evangelia nedělní &sváteční
od dr. Innocencia Frencla.
Díl I. dříve za ] zl. 84 kr., nyní za 60 kr.

DílII. „

„2„44

DílIIl.„ „1„50

„

„

„ 1 zl.

„ „ „ lzl.

Díl IV. obsahující výklady na epištoly celého roku, dříve za
] zl. 50 kr., nyní za 60 kr.
Kancionál. Díl I. a II. dříve za 4 zl. 40 kr, nyní za 3 zl. 40 kr.
nevázaný jen za 3 zl
Hlas varhan. Díl 1. a II., obsahuje dokonalý průvod varhan ke
všem písním v Kancionálu obsaženým; dříve za 18 zl; nyní
za 10 zlatých.
"*
K žádosti důst. úřadů farních, řiditelů kůrů a členů
Dědictví povolí Ředitelství při obou dílech „Kancionálu“ i u „Hlasu
varhan“ ještě větší srážku, t. j. nižší cenu, jakož i při mnohých
jiných knihách v tomto seznamu obsažených, zvláště když by se více
výtisků odebralo. Tímto spůsobem bylo by lze „Kancional“ za nepa—

trnou

cenu po osadách rozšířiti, tak že by se v každé

domácnosti

ke cti a chvále Boží zpívalo a společné služby Boží nábožným zpěvem

veškeré osady se oslavily.
Život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista.
manna, 2 díly, dříve za 3 zl., nyní oba za
Duševní zábavy. Sbírka povídek, dříve zall
Čermákova rodina, od kan. Jos. Ehrenbergra,
za 80 kr.
Památky Staroboleelavské.

Od far. Pant. Neu
1 zl.
zl., nyní za 50 kr.
dříve za 1 zl., nyní
28

VIII
Vůdce hříšníků Ludvíka Granadského. Od Jana N. Frant. Desoldy.
Stran 733 dříve za 1 zl. 40 kr., nyní za 1 zl.
Příběhy Starého Zákona a jim připojené nábožné rozjímání pro
lid křesťanský; s obrázky; dříve za 2 zl., nyní za 1 zl.
Příběhy Nového Zákona a jim připojené atd.; s obrázky; dříve
za 2 zl., nyní za 1 zl.
Boj a vítězství pravdy Boží v čechách. Sepsal kan. Jos. Ehren
berger. Dříve za 1 zl., nyní za 60 kr.
Drahé kameny : koruny Svatováclavské čili životy Světců, Blaho
slavených a domněním Svatých národa českoslovanského; dříve
za 1 zl. 40 kr.. nyní za 1 7.1.

Obrazy : dějepisu Církve Páně. Sepsal Tomáš Novák. Díl I.
dříve za 1 zl. 36 kr, nyní za 1 zl.
Dějiny dlecéee Pražské. Národní dům český v Římě. Sepsal
a vzdělal Dr. Klement Borový; posud za 1 zl. 45 kr., nyní
za 1 zlatý.
Ctih. otce Leonarda GoBine-a: Posíilla. Přel. Jan N. Fr. Desolda.
Díl. I. obsahuje neděle a svátky Páně. Str. XVI. a 530. Cena
2 zl. 40 kr.
Ctih. otce Leonarda Goňine-a: Postilla. Přel. Jan N. Fr. Desoldn.
Díl II. Obsahuje slavnosti a svátky Svatých. Cena 1 zl. 60 kr.
Obrazy : dějepisu Církve Páně. Sepsal + Tomáš Novák. Díl II. —
0 svatém biřmování. Cena obou spisů 1 zl. 50 kr.
Sv. lan Nepomucký. S ocelorytinou. Sepsal Dr. Klement Borový.
_- Základní pravidla katol. vychování. Zčeštil Jan Nep. Fr.
Desolda. Oba spisy za 2 zl. 60 kr.
Též lze dostati následující výňatky z Velkého Kancionálu

vydané nákladem K. Bellmanna:
Nešpory čili večerní pobožnost církevní o nedělích a slavnostech
Páně, též o svátcích Svatých & Světic Božích. — V malém
formátě bez not za 25 kr.
Žalmové nešpomi a antifony Mariánské za 6 kr.
Školní kancionálek. Z rozkazu Jeho Eminencí nejdůstojnějšího
knížete pána arcibiskupa Pražského Bedřicha sestavil a vydal
V. Bradáč. V malém formátu, v tuhé vazbě za 20 kr.
Písně na oslavu sv. Jana Nepomuckého. V Praze 1869. Za 6 kr.
Mešní písně. V této knížce jsou obsaženy všecky v Kancionálu
zahrnuté mešní písně kromě prvních třech slavnostních. Dvoje
vydání, jedno písmem latinským, druhé frakturou po 8 kr.

IX
Církevní hodinky za mrtvé. Vydal Vinc. Bradáč. S povolením
nejdůst. kniž. arcibiskupského Ordinariátu. Za 10 kr.

Poznámka.
Životy, utrpení a skutky Svatých a Světic Božích. Od Hug. Kar
líka. I , II. a III. díl lze ještě dostati a sice každý díl po 70 kr.;
avšak díl IV. a V. jest již úplně rozebrán.
———_—————__
__ ————-—

Jubileum sv. Jana Nepomuckého.
(Pastýřský list J. Emin. nejdůstojnějšího pana kardinála knížete-arcibiskupa
Pražského)

BEDŘICH
z Boží a Stolice apoštolské milosti

kardinál sv. Římské Církve, kníže-arcibiskup Pražský
vzkazuje všem věřícím Pražského arcibiskupství

spásu a požehnání v Kristu Ježíši Panu našem.
Před nemnohými nedělmi ohlašoval jsem Vám milosti plné
odpustky jubilejní, ježto svatý náš Otec při výroční slavnosti po
výšení svého udělil veškerému oboru světa katolického. Čas mi
losti tudíž otevřený dosud není u konce, a já dnes na novo po
sýlám Vám pastýřské svoje pozdravení a pozvání k druhému ju
bileu, ježto jest právě pro naši vlast obzvláště důležité a radostné.
Jestit to I50letě jubileum svatořečeníslavného patrona vlasti
naší, sv. Jana Nepomuckého.
Když před 150 lety — v roce 1729 — svatořečení toto se
událo, tehdy šíré naše Čechy jásajíce plesaly; nebo každé srdce
české cítilo, kterak jest svatořečením tímto samo též vysoce po
ctěno. Světec, ve Pražském velechrámu odpočívající, na jehož hrobě
ode tří set rokův pouze domácí jeho ctitelé po tichu zbožně se
modlívali a hledávali útěchu, stal se slavným a zveleben jest po
veškerém světě. Pravý-syn naší vlasti a národu našeho učiněn jest
ochráncem všech soužených, ovšem i v dalekých krajinách, a se
svatou radostí vídáno na sta tisíc pobožných poutníkův, rok po
roce přicházejících do naší země a svatyně. Ano, více ještě než
toto: sv. Církev sama ve známé modlitbě sváteční honosila se hla
sitě novou způsobou koruny mučedl-nickě, koruny sv. pečetí zpovědní,
kterouž Bůh milovanou svoji choť ráčil ozdobiti; — a Církev za

novou tuto ozdobu děkovala naší vlasti.
Takovou měrou možné si ovšem vysvětliti obecné plesání při
onom svatořečení. Avšak plesání toto bylo takořka převýšeno ra—
dostí &jásotem, když se prvá pades'ítileta', později pak i stoletá
památka slavila. Prvé zajisté pouze tušeno slávu a milosti, kterých
se vlasti a národu našemu dostalo svatořečenim Jana Nepomu
28_'
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ckého; teď ale nabyli o nich přesvědčení vlastního všickni, jasně
vidouce svýma očima, což se dělo po 50 a 100 rokův.
Od stoletého jubilea, které zajisté mnozí z nás za mladých
let také slavili, minulo opět 50 rokův. A tu na jisto učiním, čeho
si všichni zbožní obyvatelé české země srdečně žádají, nedopu
stím-li, aby ovšem i toto nové 1501etéjubileum pominulo bez dů
stojného oslavení. Avšak mezi nynějším jubileem naším a přede
šlými má býti tehdáž učiněn rozdíl ten, že je s obzvláštní slávou
konati budem u kolébky a na hrobě sv. Jana -— u kolébky jeho:
ve městě Nepomuku a na hrobě jeho: ve Pražském chrámu. Boh
dejž, by hodně mnohým věrným křesťanům v mém arcibiskupství
bylo možná osobně přijíti k této veliká a tak řídké slavnosti bud?
na jedno anebo na druhé jmenované místo. Avšak každého a vše
společně, kdož nebudou moci tak učiniti, vyzývám dnes, aby aspon
v duchu vykonali svoji pouť—ko kolébce (: h. hrobu sv. Jima.. Na.
dvou těchto místech blalioslavmiých milostí máte zajisté Žl\'("._]l
než
kdekoli a kdykoli poznati dvě svaté pravdy, na něž se právě za
našich časův tak mnoho zapomíná.
I. U kolébky sv. Jana máte poznati : „Mládí náleží Pána.“
II. U hrobu sv. Jana máte pamati: „Všeliké vaše usilování
a konání, vaše utrpení a soužení náleží Pánu."'

I.

1. U kolébky sv. Jana poznejte: „Mládí náleží Pána.“ Vizte
to na příkladě sv. Jana, kterýž tam od zbožných rodičův byl vy
prošen, narozen a odchován pro Boha — který tam již co útlé
pachole žil toliko Bohu, & prospíval ne toliko věkem, nébrž i mi
lostí před Bohem. Mládí jeho náleželo Pánu; a rovněž tak i mládí
Vaše náleží Pánu.
2. Připomeňte pak si krásný onen příběh, když Ježíš Kristus,
věčný Syn Boha Otce, dítky volal k sobě a je prohlásil za ob
zvláštní své miláčky a chráněnce. „Nechte maličky'ch přijat ke
mně“ tak vece. „Nechte maličky'ch přijíti ke mně a nebraňte jím,
nebo takých jest království nebes/ce.“ (Mat. XIX. lil-.) .,li'dožkoli
jedno z malíčky'ch přijme ve jnuínn mém, mne příjínuí; kdož/coli by
ale pohoršíl jedno ;: vmličlcy'ch těchto, jež věří ve mno, lu'lm bylo by
mu, kdyby žernov zavěšen mu byl na hrdlo jeho a on pomluvu clo
hlubiny

mořské. Nebo pravím

vám: andělé jich. v nebesích. n,ž'4l_:/c/.'_:/

vidí tvář Otce mého kterýž jest v nebesích.“ (Mat. V. (E.) Andělé
jich — tak chtěl Pán říci — stojí před Bohem —- netoliko na
ochranu těchto dítek, nýbrž i proto, aby každou zásluhu o tyto
maličké zaznamenali do knihy života — zaznamenali každou vinu
do knihy Božího hněvu. Mládí náleží Pánu!
Znáte zajisté z Písma svatého, jakou obzvláště cenu před
obličejem Božím měli ve starém zákoně prvotiny. Abel obětoval
prvotiny své úrody, & obět jeho líbila se Hospodinu. kdežto Kain
přinesl toliko jiné dary, kteréž se nezalíbily Pánu. Prorokem Moj
žíšem vydal Bůh zřejmý rozkaz prvotiny obětovati Hospodina.
prvotiny všech plodin, prvotiny všeho stáda, nýbrž i prvotiny prvo—
rozence ve všech jednotlivých rodinách. Proč ale právě tyto prvo—
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tiny? Vizte pak sebe menší dítko, jak tuší cenu prvotinné oběti;
první květinku, kterou nalezlo, klade do klína milované matky.
Vizte zahradníka, jak si umí vážiti prvé svojí květiny, prvého
ovoce; onať byla předmětem prvé jeho péče, jeho na nejvýš bedlivého
opatrování, jeho prvé jarní radosti, a proto váží si jí cenou desa
terou i stonásobnou. A tož chápete-li, proč Bůh Hospodin od lidu
svého vyvoleného žádal oběti prvotin? Nebyla-li oběť tato nej
lepším a nejmilejším darem člověka? Nebyla—libez tohoto daru
každá jiná oběť spíše zlehčením a urážkou Boha?
ím jest prvá květina, čím jest prvotina úrody v oboru
zevnější přírody, tím jest doba mládí v oboru lidského života.
Tvůrce přírody vyvolil si tam prvotiny úrody za oběť nejmilejší;
tvůrce života lidského nemůže tu žádati občt chatrnější, než oběť
prvotin doby mladosti. Kdožkoli chce teprvé dny své staroby
obětovati Bohu, člověk takový obětuje toliko, což mu zbylo po
obětování, kterým sloužil světu a hříchu. Jak nejistou jest oběť
taková i kterak jest chatrná proti oběti mládí! — Mládí náleží
Hospodina!
Ano, právě tato oběť prvotin má před obličejem Božím cenu
nad míru vysokou. Mládí jest dobou nevinnosti. Chrám Ducha
svatého jest dosud neposkvrněný. Mladé srdce není dosud poru-r
šeno. Náruživosti zlé dosud se neprobudily. Zlé příklady dosud
svatyně nezohavily. Navyklosti zlé dosud nevešly do něho. Jasně
a čistě hoří v něm na obětném oltáři svatý plamen lásky Boží.
Líbezně vane z něho kadidlo modlitby. Pokoj, radost, blaženost
přebývá v něm. Pokud tedy může Bůh žádati oběť nějakou z oboru
lidského života, co jiného může to býti leč čistá, neporašcná
oběť doby mladosti ? — Proto mládí náleží Hospodina!
Ale za příčinou jiného ještě, nového zvláštního práva mládí
náleží Pánu. Cožkoli činí mladé srdce tak vzácným před obličejem
Božím, vše to jest pouze dílem Božské milosti. Milost Boží za
jisté srdce netoliko stvořila, nýbrž i od všeliké viny dědičné na
čisto obmyla v koupeli křtu svatého, silou a zmužilostí ozbrojila
je v svatém biřmování, nebeským pokrmem a nápojem opatřila
je v Svátosti oltářní. Bůh to srdce obklíčil nebeskými strážci,
On srdce to připoutal k Sobě vazbami lásky otcovské.
Protož mladé srdce náleží Hospodina a bylo by to bezvý
mlavnoa svatokrádeží, kdyby takové srdce odtržena bylo od Pána.
Mládí konečně náleží Hospodinu za jistou poslední příčinou.
Mláď jest nadějí budoucnosti — netoliko před našima očima,
nébrž také před obličejem Božím. Mlád' jest semenem v rukou
Páně, kteréž chce rozsíti do planých a pustých polí této země.
Ona jest zástupcem apoštolův, kteréž cbce Pán svým časem roze
slati, aby obrátili svět. Ona jest Mu vyvoleným nástrojem k roz
šiřování blaha i požehnání mezi všemi národy. A tož běda, pakli
símě, nástroj, zástup budoucích apoštolův sami se odcizují
službě Boží; běda, přeběda, navodí-li je lidská zloba, aby sloužili
proti Bohu!
Tak mládí náleží Hospodina!
3. O slyš hlas tento, milovaná mládí naší vlasti! Neodcižuj
se srdci nebeského Otce, kterýž tě stvořil, aby sloužila Jemu.
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Neodcízuj se srdci Syna Božího. kterýž tě krví Svou vykoupil
a s obzvláštní milostí a láskou přivinul k srdci Svému. Neodcizuj
se srdcí Ducha svatého, jenž tě zázračně posvětil a ozdobil plností
svých milostí. O mládí milá, slituj se nad nešťastným světem,
který nemůže býti zachován leč toliko mládeží bohabojnou. Slituj
se nad svou vlastí, jež blaha izdaru nemůže se nadíti leč od boha
bojné mládeže. Slituj se nad svými rodiči, kteří toliko na boha
bojných dítkách mohou se radosti dočkati. Slituj se sama nad
sebou; nebot odtržené, odpadlá od Boha zahyneš v životě časném
i na věčnosti.
\
Mláď náleži Hospodina! O křesťanští rodičové, pravdu tu
vštipte si na vždy do srdcí. Vaše dítky jsou toliko svěřené zboží,
svěřené Vám od Boha, který je zase jednou ožádá z rukou Vašich.
Kéž byste pak jednou před soudnou stolicí oží mohli říci: „Pane,
zde jsou všecky,jež jsi nám dal,- naší vinou nezalzynula nižádná
:: těchto duší.“
Mláď náleži Hospodina! — O slyšte to všickni, kdožkoli
vedete a řídíte vyučování a výchovu mládeže a jakovýmkoli způ
sobem v ní působíte. Tady není žádného pole bez pána, pole, na
němž by po libosti lze bylo dělati zkoušky; toto pole náleži Pánu;
— tady má růsti toliko čistá pšenice, a vše, což není čistou pše
nicí, jest koukol, jenž svým časem uvržen bude do ohně; kdož
seje koukol, jest nepřítelem hospodáře nebeského (Mat. XIII.
24—20) a nepřátelé takoví propadli říši věčných temností, kdež
bude pláč & skřípení zubův. (Mat. VIII. 4l.) Běda, přeběda kaž—
dému, kdož smí aneb pomáhá oblíbenou zahradu Boží proměňovati
v poušť naplněnou koukolem & býlíml Kdo mnedle chtěl by již
tady na zemi nésti strašné odpovídání, když zanedbanou a svedenou
mládeží vzrůstá divoké hejno, které svým časem všecku víru a po
božnost, všeliký mrav & všelíkou ctnost, všechen řád a všecku
spravedlnost nohama šlape, a tudy všecko blaho rodiny, obce, státu
a lidstva zahrabává ve zřícenináchl Ano, takovým, věru, bylo by,
jak dí Pán Ježíš, mnohem lépe, kdyby jim žernov zavěšen byl na
hrdlo a oni potopení byli do hlubiny mořské. (Mat. XVIII. &)
Mláď náleži Hospodina! — Tot ta veliká pravda, již u ko
lébky sv. Jana máme uvažovati.
Po mládí následuje tak řečený život skutečný se svým usilo
váním a působením, se svým trápením a soužením. S té strany
výšiny, kterouž se od sebe dělí dvě p010viny života, byla nám kaza
telnou kolébka sv. Jana — na druhé protější straně té výše jest
hrob našeho svatého. Naučení, kteréž Vám tady zaznívá v ústrety,
zní: „Vaše usilování a konání, Vaše trápení a souženi náleži

Hospodinul“

II.
1. Hrob sv. Jana ve chrámu Páně na hradě Pražském není
hrobem jako jiné hroby. Jiné hroby jsou temné jámy a smutné
kopečky, snad pokryté květinami -— ale na těchto kopečcích bě—
dují osiřelé dítky, naříkají opuštění manželé a přátelé. Vše jinak
vypadá to tady. Zde odpočívá zesnulý ve stříbrné rakvi, obklíčen
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drahocennými skupinami andělův, lampy i svíce uvelikém množství
rozlévají vůkol oslňující záři. Zde nenalezate žádného smutku, žá
dných slzí; radostné pane zaznívají tu tisícerými ústy a rozléhají
se odtud do šíře a dálky až do nejzazších dolin krásné naší země
české. Miliony hrobův jiných čas urovnal a odevzdal nepaměti;
pomníky z kovu a kamene, jimiž slovútní mužové měli býti zvěč
něni, v prach se rozpadly a jmena hrdin jich zašla s nimi; onen
hrob av.—Jansk' vzdoroval ale tolika věkům, a vzácný jeho pomník
bude slávu hrdiny svého zvěstovati budoucím stoletím.
Jestit to právě hrob svatého, který všecko usilování a konání
své obětoval Bohu a jejž nynízato Bůh sám oslavil. Jest to hrob
mučeníka, který s radostí všecky bolesti nýbrž i přeukrutnou smrt
pro Boha podstoupil, a jejž nyní Bůh ozdobil nepomijitelnou ko
runou nebeskou. Tady vyplněno jest slovo prorokovo: „Hrob jeho
bude slavný.“ (Isai. XI lO.) Od věkův bývá hrob ten obklíčen
nábožnými ctiteli. Od věkův stal se zázračným místem milostí.
Od věkův již povzbuzovány a rozníceny tam bývají duše horlivé,
aby kráčely po šlépějích svatého.
2. A toto poslední jest právě druhým napomenutím, kterým
za času tohoto milosti plného volám k Vám. Jet to napomenutí

na hrobě sv. Jana:

1 Vaše usilování &konání, Vaše trápení a soužení náleží Pánu!
Bůh Hospodin zajisté dal nám všem, že jsme —- a On ústy
proroka Svého volá k nám všem: Každého stvořil jsem; na oslavu
Svou způsobil a učinil jsem jej. (Isai XLIII. 7.) A proto jest to
prvým a nejvyšším zákonem tvorstva — „Boha Hospodina svého
se báti a Jemu samému sloužiti budeš“ (Dent. VI 13.). Jakým to
rprávem směli bychom tedy Bohu, Pánu svému odcizovati a byt
jenom jediný krok našeho obcování, jediný tepot našeho srdce?
Tato země není opravdovou naší otčinou; nebot víme, jak
Pán sám nás ubezpečuje apoštblem, že bude-li stánek náš panamský
tohoto přebývání zbořen, máme dům u Boba, příbytek nikoli rukou
udělaný, dům věčný v nebesích. (2. Kor. V. l.) — Země tato jest
pouze zahradou, ve které nás ruka Boží sadila, bychom zkvetli
a dozráli pro věčný ráj. (Gen. II. &) Země jest rolí. a vinici.
kterouž máme vzdělávati ve službě Boží, abychom jednou radostnou
žeň míti mohli v nebesích. (Mat. XIII. 24. Mark. XII. l.) Ona
jest bojiště, na kterémž bojujíce jako bojovníci Boží, dobýti máme
nebeské koruny vítězné. (Job. VII. l.) Ona je cestou poutníkův,
kterouž se dítky Boží ubírají do věčné svojí otčiny. (Isai XXX. 21.)
3. Protož tedy usilování Vaše nebudiž zahrabáno do prachu
této země. -— Spasitel sám volá k Vám: „Neskládejte sobě po
kladův na zemi, kdežto rez a mol kazí, a kdež zloději vykopávají
a kradou.“ (Mat. VI. 19.) Nebývejmemarné chvály žádostivi, jedni
druhých popouzejíce a jedni druhým závidlce. (Gal. V. 26.) Ja
kožto synové poslušní již nikoli vedle žádosti těla se zpravujte,
nýbrž podle Nejsvětějšího, který Vás povolal, abyste rovněž i vy
svatí byla“ve svém obcování. (1. Petr I. 14—16 ). Všecko usilování
Vaše náleží Pánu. — Při všem, cožkoli myslíte, chcete a před se
beřete, budiž heslem Vaším: K nebesům '
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A rovněž tak náležej také konan-í Vaše Hospodina. Působení
a konání lidí na zemi jsou ovšem velice rozmanitá. Na této zemi
jest jakési hOSpodářství, v kterém jsou dělníci tak mnozí. Tady
pracují silami ducha, onde způsobilostí rukou, — tady pracují
motykou,

onde nástroji umění a řemesel ——zde cedí pot svůj
v tichém domě. onde máchají zbraní v krvavé bitvě. Avšak tady
nikde není přednosti a nikde obzvláštní přízně; nebo všickni za
jisté vězte a k srdci připusíte, že hospodářem jest sám Bůh a že
všichni slouží pouze tomuto hospodáři. Všecko pro Bohol S touto
myšlenkou počínají své dílo denní. — Všecko s Bohem! S touto
myšlenkou nosí břemeno a lopoceni dne. Vše na oslavu Boží !
S touto myšlenkou zavírají oči ke krátkému odpočinutí. Takovou
měrou ale všecky krůpěje potu, které vycedí, promění se v perly
nebeské, každá vezdejší práce stane se věčnou zásluhou. Takovým
způsobem náležej a patříž všecka konání Vaše Hosyodínu.
Také trápení (: snažení Vaše náležcj Pánu. V ohromném
hospodářství Božím musí býti také starost a žalost srdce, bolest
a neštěstí. Tato utrpení na zemi jsou zajisté léky. kterými nebeský
hospodář hojí rány předešlých hříchův a ctnostná srdce činí či—
stějšími a silnějšími. Onat jsou zkušením lásky. kterou hospodář
zkoumá věrnost svojich, aby je pak bohatěji mohl odměniti. Onat
jsou nejužším spojením s Božským nositelem kříže; nebot On sám
volá k Vám: „Chce-lí kdo za mnou přijítí, žapří se sám, vezmi
kříž svůj a následuj mne.“ (Luk. IX. 23.) „A kdož nenese kříže
svého: nemůže býti mým učmíkem.“ (Luk. XIV. 27.)
Posléze musí také Vaše smrt býti — umíráním na věrné
službě Boží. Jako život tak i Smrt Vaše náležej. patři Pánu!
V této příčině zdá se nám snad sv. Jan býti vzorem téměř
nedostižitelným; nebo smrt jeho byla smrtí mučeníka. Ale co jest
to, čím stává se smrt mučeníka vzácnou před obličejem Božím?

Jet to pevná, skalnatá víra, jež se nedá oviklati mukami a trá
pením. Jet to radostmi naděje, jež očima v sloup obrácenýma
nebesa vidí otevřena i plesajíc v ústrety jásá věčnému Otci. Jet
to láska onano. jež obětuje všecko, láska, o kteréž ubezpečoval sám
Spasitel: „Většího milování nemá žádný nad to. by život svůj po
ložil za přátely své.“ (Jan XV. l3.) Nemůžete'li již krvavé muky
sdíleti s mučeniky, tož v bolestech posledního boje svého sdílejte
aspoň 3 oněmi mučeníky nepohnutou víru v Boha, Jemuž jste za
živa sloužili, statečnou naději v život věčný, jenž jest Vám zaslíben
— a lásku obětující všecko, ježto s radostí se odlučuje od všeho
pozemského a se srdcem nerozděleným klesá v náručí věčného
Otce. Po tě bude jednou o Vás pověděno: „Vzácná před obličejem
Páně jest smrt spravedlivých“ (Žalm CXV. 15.)

Závěrka.
A tu při konci napadá mi ještě jistá starost. Moje dnešní
slova poskytují snad velmi mnohému málo potěcby. Míním takové
nešťastníky, kteří až dosavad míjeli se s pravou cestou svého ži
vota. Než i tyto ubohé volám při konci k hrobu sv. Jana. Tam
leží naučeník tajemství sv. zpovědi. Z hrobu svého on k Vám volá
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dnes: „Užijte puk zázračného prostřed/lu milosti, pro jehož svatost
jsem sám podstoupil muky nejhranější :: smrt nejstrašnější. Tum
» tiché zpovědnici, kterouž jsem posvětil krví svou, hyne Vám věčný
Slitovník: „Pojďte ke mně, vy ršiolmi, kteří pracujete (: obtížemi
jste; ját' Vás občerstvím. (Mat. XI. 28.) A budou-li hříehooé Vaši
jako šarlat, jako sm'h zbíleni budou; (1budou-li červen-£jako červeo,

jako vlna bílí budou.“ (Isai. I. IS.)
Toď čus milosti! Dnes uslyšítevli tento hlas, nezatvrzujte
srdcí svých! (Žalm CIV. 28)
A pak posléze — tam na věrných následovnících sv. Jana,
tu na upřímných kajicnících naplní se slovo sv. evangelisty Jana:
Blahoslavení všichni, kdož umírají v Pánu. (Zjevení XIV. 13).
Amen.

Pořádek
slavnosti I50Ietěho jubilea svatořečení bl. lana Nepomuckého
v metrop. chrámě u sv. Víta. na hradě Pražském
]. P. 1879.

Vměsíci květnu t. r. bude u sv. Víta každou n eděli, totiž dne

4., 11., 18.. 25. května,jakožive svátek Nanebevstoupení

Páně

dne 22. května vždy v 10 hodin německé kázaní, v 11 hodin pontifi—
kalní mše sv., odpoledne pak o 4. hodině české kázaní, v 5 hodin

nešpory a požehnání.

V svatvečer slavnosti Svatojanské. ve čtvrtek
dne 15. května
budou o 3. hod. nešpory a jitřní (Matutinum), pak vyzdvižení
těla
sv. Jana Nepomuckého ze stříbrného hrobu a přenešení
do kaple
Sv.-Janské.
O slavnosti sv. Jana Nepom. v pátek dne 16. května bude
v 9 hod. ráno průvod se sv. tělem přes dvory cis. hradu a po Hrad
čanském náměstí, po navrácení pak pontifikalni mše sv. Odpoledne
o 2. hod. bude české kázaní, o 3. hod. nešpory, pak německé kázaní,
načež průvod s nt-jsv. Svátosti k hrobu sv. Jana Nepom., „Te Deum“
a požehnání.
Sv. tělo zůstane v kapli Svatojanské vy staven 0 až do 22. května,
v kterýžto den se po nešporach slavně do hrobu zase uloží.
Od
15. do 23. května bude vždy v 5 hod. česká a v 6 hodin německá
pobožnost u sv. těla konána.
Dne 1. června bude o půl 9. hod. české, v 10 hodin německé
kázaní; o 3. hodině odpol. nešpory a slavné „Te Deum laudamus.“
Slavnosti dne 4., 15. a 16. května ráno i odpoledne a 1. června
vykoná J. Emin. nejdůst. p. kardinál-arcibiskup.
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II. Zprava.
o milodarech věnovaných na důstojnou obnovu chrámu sv. Jana
v Nepomuku k oslavení 150tiletého jubilea prohlášení blah. Jana
Nepomuckého za Svatého.
|< zbožnému tomu účelu dale štědře přispěli:

2" uk"

Jeho Osvícenost vysokorodý pan Ferdinand kníže Kinský.
Pan Vojtěch Slavík, měšťan v Nepomuka . . .
J. Milost nejdůst. p. Dr. Josef Hais,biskup Kralovéhradecký
Jeho Osvíceuost vysokorodý pan, Karel kníže z Lówensteinů
„
pan, Jan Adolf kníže ze Schwar

200—
200—
100——
100 —

Vys. důst. pan Albert Kuíi'er, rytíř z Asmansvilla, kníž.

100—

Vys. důst. pan Vacl. Štulc, probošt na Vyšehradě . . .
Nejmenovaný dobrodiuec prostřednictvím J. Emin. nejd.

100—

Pan Matěj Jung, občan v Nepomuku. . .
. . .
Vys. důst. pan Gunther Kalivoda, opat v Rajhradě . .
Vysokorodý pán, pan Eduard Pallfy v Hradišti . . .
Slavné okresní zastupitelstvo Nepomucké . . . . . .
'Vysokoroda paní Marie hraběnka Lažanská v Rabštýně
'Jednota křesťanských matek v Třeboni . . .
Í.Veled p. Jos. Vlasák, b. vikář a děkan ve Vltavotýně

100—l
50—
50—
50—
50—
40—
34 26

zenbergů
. .

.....

arc.gen.vikář........

.

p.kardinala..... .....

.
.
.
.
.
.
.

Jeho Exc. nejdůst. p. Karel Nottig, biskup Brněnský.

100——

301

J. M. nejd. p. Bedř. lantkrabě z Fůrstenbergů, kníže arci-

biskupv Olomouci
. . .

100—

.......

-—

25—

Vys. důst. p. Ant. Hauber, opat v Nové říši na Moravě.
Vysokorodý p. Jaromír hrabě z Černínů
. . .
Jeho Exo. vysokorodý p. Jindř. Jaroslav hrabě Clam—Martinic
Vys. důst. p. K. Hušek, em. kn. arc vikář, děkan v St. Kolíně
Vys. důst p. Dr. Jan Stárek, čest. kan. aprof. vKr. Hradci

25-—
25——
25
25—
20—

Důst. pan Karel Kotrbelec, kooperátor v Dolní Krupé . .

20 —|

Obec Mohelnická na Nepomuckě osadě . . . . .

ommmilodary
činí.......

. .......

.

Úhrn druhého seznamu .

20.—|

1672'53

326179'

l

Ku zprávě této připojuji

Program

slavnosti l50|eíého jubilea prohlášeni lana : Nepomukuza Svatého
sestavený pro město Nepomuk v roce 1879.

K slavnosti tohoto jubilea určen celý měsíc květen 1879.
Dne 1. května svěcení nových oltářů v chrámu sv. Jana v Nepo
mnkn Jeho Milostí nejdůst. panem biskupem Joppenským drem. Karlem
Prachou s pontifikalní mší sv. Odpol. o 5. hodině nešpory.
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Dne 2. května počne májové. pobožnost v chrámu sv. Jana ve
dením důstoj. pana Jana Votky, kněze Tovaryšstva Ježíšova z Prahy.
které trvati bude po celý měsíc květen.
Dne 4. května v neděli 0 10. hodině slavnostní kšzaní (kazatel
vys. důst. p. kanovník Pražský dr. Vécl. Houška), pak pontifikální
služby Boží konané Jeho Milostí nejdůst. panem biskupem Joppenským
drem. Karlem Pruchou. Odpoledne o 6. hod. nešpory. Procesí zBlatné,
Přeštic a Němčic.
Dne 11. května v neděli. 0 10. hodině slavnostní kézaní (kazatel
vys. důst. pan kanovník Vyšehradský Josef Ehrenberger), po něm ponti
fikální služby Boží sloužené J. Milost nejdůst. panem biskupem Kralové
hradeckým drem. Josefem Haisem. Odpol. o 5. hodině nešpory. Procesí
z Bndětic, Nezamyslic, Myslíva a Plánice.
Dne 15. května 0 vigilii slavnosti svatého Jana Nepomuckého
o 4. hod. odpol. kazaní (kazatel důst. pan Jan Votka), o 5 hodině
slavné nešpory; po nešporácb průvod k soše sv. Jana na mostě.
Dne 16. května od 5. hod. ráno budou se u kolébky sv. Jana
nepřelržitě sloužiti mše sv., o půl deváté slavně matura s asistencí;
o půl 10. hodině slavný průvod k soše sv. Jana na náměstí, 0 10. hod.
slavnostní kázaní (kazatel vys. důst. pan kanovník Staroboleslavský
Josef Breischel), na to pontifikální služby Boží slouženě Jeho Exe. nej
důstojnějším panem biskupem Budějovickým drem. Janem Valerianem
Jirsíkem. Odpoledne o 6. hod. slavné nešpory. Procesí ze všech osad
střídnictví Nepomuckého.
Dne 17. května udílení sv. biřmování biřmovancům osady Nepo
mucké. Odpol. o 5. hodině nešpory.
Dne 18. května v neděli udílení sv. biřmování biřmovancům osad
Pradelské a Neurazské. O 5. hod. nešpory.
Dne 19.. 20.a 21. května 0 11. hod. zpívané mše sv. s asistencí
a odpoledne o 5. hod. vždy nešpory.
Dne 22. května 0 slavnosti „Na nebe vstoupení Péně“. O 10. hod.
slavnostní kazaní (kazatel vys. důst. pan kanovník Kralovéhradecký Ant.
Zima), pak pontitikální služby Boží, sloužené vys. důstojným panem kníž.
arcib. gener. vikářem Pražským Albertem Kůil'rem, rytířem z Asmans—
villa. Odpol. o 5. hod. nešpory. Procesí ze Lnař, Kotouně, Krášňovic,
Malého a Velkého Boru.
Dne 23. května (oktava slavnosti sv. Jana) 0 11. hodině, zpívaná
mše sv. s asistencí. O 5. hodině nešpory.
Dne 25. května v neděli. 0 10. hodině slavnostní kazaní (kazatel
vys. důst. p. kanovník Pražskýa ředitel „Dědictví Svatojanského“ Karel
Schwarz). Pontifikalní služby Boží konati bude Jeho Emin. nejdůst.
pan kardinál a kníže arcibiskup Pražský Bedřich' kníže ze Schwarzen
bergů. Odpoledne o 5. hod. nešpory. Procesí z Chválenic, Čížkova,
Plzence a Šťáhlav.
Dne 31. května. 0 11. hodině pontifikalní služby Boží sloužené
vys. důstojným panem kapitolním děkanem Budějovickým Janem Šavlem.
Odpoledne o 5. hod. nešpory a „'Je Deum laudamus.“ Procesí z Budi<
slavic a Kasejovic.
va

Poznámka. 1. Za příčinou slavnosti této jubilejní uděluje Svatý Otec
XIH. k žádosti nejdůstojnějších pánů biskupů čes 'ch plnomocnéodpustky

vsem věřícím, kteří přijavše během měsíce května

dekoliv jinde sv. svů
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tosti pokání apřijímání navštiví chrám sv. Janav Nepomuku a v něm na úmysl

sv. Otce se pomodlí.
2. Pro ty, kdož by svátosti řečené přijmouti si přáli v Nepomuka,
postaráno bude dožádanými pány zpovědníky.
3. Dostaví-li se poutníci z krajin německých, volno bude jim vykonati
svou pobožnost v chrámu sv. Jana v Nepomuku a jich správcům duchovním
v příhodnou hodinu kázati řečí německou, budou-li si tak přáti.
4. K _oslavení tohoto jubilea prohlásil sv. Otec Lev XIII. dle listiny nej
důstojnější apoštolské Nunciatury ve Vídni ze dne 25. prosince 1878 číslo
11.900 oltář sv. kříže, stojící uprostřed chrámu sv. Jana v Nepomuku na
místě narození sv. Jana, pro vždy za oltář privilegovaný.

V Nepomuka

v den sv. Josefa, pěstouna Páně, 1879.

Matěj Veselý,
děkan.

Doslov.
Podávajíce letos údům našeho Dědictví čtení Svatováclavské
připomínáme, že na Smíchově u Prahy činí se přípravy ku stavbě
nového chrámu Páně na počest našeho milého sv. Václava. Sbor
pod protektorátem J. Eminence nejdůst. p. kardinála arcibiskupa
Pražského pečující o stavbu dotčeného chrámu vydal provolání,
z něhož toto sem klademe:

„Stavme chrám Hospodinul“

Smíchov, čítaje nad

24.000 duší, jest co do lidnatosti čtvrtým v Čechách městem, má
ale kostelíček tak skrovný, že sotva pro 200 lidí stačí; proto musí
valná část horlivých křesťanů mezi službami Božími v něm kona
nými mnohdy v sněhu, vedru, dešti a větru venku státi; školní
mládež, kteréž jest více než 2800, odrůstá bez služeb Božích, aniž
jí popřáno, v chrámu k Bohu se modliti za své a za sebe a šlechtiti
srdce své. Domů a obyvatelů stále přibývá, celé město vůčihledě
vzkvétá, jedině kostel zůstává napořád ve své původní obmeze
nosti a neúhlednosti. Již tedy svrchovaný čas, aby přikročeno
bylo k dílu, jež by sloužilo ku cti a chvále Boží a bylo zároveň
okrasou města, oznakem víry naší i útočištěm všech věrných duší
Kristových. Každý dar, at velký neb malý, at pojednou neb ve
lhůtách bude Vítaný a dojde zajisté Božího požehnání; i na halíři
chudého spočívati bude oko Hospodinovo se zalíbením. „Stav me

chrám Hospodinul“ — Příspěvkypřijímají se u městské
pokladny i u farního úřadu na Smíchově.“ Zdař Bůh!
V Praze,

dne 6. dubna 1879.
l V

'

Karel Schwarz,

Frant1sek Srdmko,

kanovník metrop. kapitoly u sv. Víta
na hradě Pražském,

ředitel kníž. arcibiskupského semináře,
kanovník Staroboleslavský,

í.

editel

„Dědictví Sv,-J;mskólxo“.

redaktor

„Dědictví Sv.-Janského“.

Nákladem knéhkupectví B. Stýbla v Fraze

A

el strúžn

průvodčí

, .mn

-

“mlhy&

Ap08t0|át modlitby Gaga.

úctou
o Srdce
:d
omen
pou
g: .—
umu
Páně čili čtení a rozjímání o apostolatu ammm.
_.

o Srdci
Páně,
modlitby
večerní,služ
k 30ch
vědi
a k sv.
přijímaní,
přiranní,
odpoledních
Božích, a písně na všechny slavnosti roku
atd. S povolením duchovní vrchnosti. Sepsal
P. !. Svoboda. Stran 430 v See s dvěma ocelo

Duchovní
štít.„m

jínům katolickým v čas valky apokoje. Bodle
spisu „©etítlldycrGibilb“ vzdělal 1' Josef J a

vůrek.
kaplan
v Tachlovicích.
S pamls—
lm vys.býv.
důst.
Pražské
kníž. arcibis
pské
konsistoře.
—.30 kr.

Rozkošné duchovní

„113313

y, a Bož
“ml- nebeské
aké pobožnosti dvou svat. klášterních panen
a vlastních sester, sv. Gertrudy a Mechtildy
dílem od Krista Pana, dílem od Matky Boží
ústně zjevené, a dílem od Ducha sv. vnuk
nuté, obsaženy jsou; z 'ejich zjevení k poté
šení a užívaní všem po ožným dušem pohlaví

ženského na novo vydané. Sepsal P. ]. Peli—
kovský. Stran 618 v 8ce s 5 ocelorytinami na
pěkném pa íře
na obyčejn m papíře

——.70kr,
-—.60kr.

J. Em; Kardinála Wisemanns čili: Církev v

Fabiola,g1_tůgwbách

“imap-emil
zpuquod
ouomí
smtlosgds
110,1qu
zgpnq
Wil
qeu
ougpt
alum
1312;
os

an "JA

„A

][

čení křesťanské starověkosti vůbec a posled
ního pronásledování křesťanů zvlášt. Znovu
na česko přeložena od ]. Desoldy. Stran 576
v 8200 s oceloryt.

Hvezda

Betlémská.

manželky,
vdovu)
nemoci, cestu
a ze
mřelé.
Takématky,
nešporní
ža
,v křížovou
a
několikero litanií i písní v
ceté nalézáme.
Mimo přesný a při tom srozumitelný sloh
chvaliti musime, že spisovatel podava mo
dlitby veškeré téměř na základě slov svatých
a světle Božích sestavené a že si nelibuje
v modlitbách, přiliš dlouhých a tudíž uuavn
jících. Jelikož i zevnějšl úprava jest velmi
slušné. a knížka 4 ocelotiskovými obrazky
ozdobena, můžeme ji co nejlépe odporučiti!

zl. 1.—

Modlitební

čd" Duchovní0“—

čení v pravém žl
votě křesťanském, podle rozvrhu starší modli
tební knížky mi ' nařské opravené a rozmno-w

žené
vydal
]. tulc,
stamb. král.
apitoly
sv. V.
Petra
a Pavprobošt
a na Vyšehradě
atd.

até vydaní latinkou druhé). - Kniha ta je

-d nejdůst. isk. Ordinariatn Budéjovického
* kurrendé od 8. října 1857 čís. 20 velmi
hvélena. Stran 360 v 32ce s ocelorštiinon
—
kr.

uhVá'Y Marianske.

Kytlce
rajSká.
MMB-“by
dlo plov
“"-iurea svat'ch
ro
vzdělané katolické panny a paní. Od . N. r.
—. ]:r.
Desoldy. Stran 412 v sice s 4 oceloryt.60
Totéž vydání s barevným okrajem —.90 kr.
„časopis katol. duchovenstva“ (ročník 13.,
sv. 6.) vyslovil se o této knize takto: „Není
tomu davno, co v časo ise tomto vysloveno
bylo přaní, aby skladste é modlitebních kněh
upustili od obyčejného u nas zévorkovaní
koncovek pro pohlaví ženské a raději se
o to zasadili, aby se tomuto dle mluvy cír
kevní zbožnému pohlaví dostalo do rukou
modliteb. i obsahem i formou potřebám ženy
křesťanské přiměřených. Tudíž s radostí ví
tamo „Kytici rajskon“ a vítáme ji s & lnou
důvěrou, jejížto zéklad na jménu a osa
vsdních pracích literérních osvědčeného “spi
sovatele spoléhá.. Na 412 strankach malé
šestnacterky tu snešeno vše, čeho panna neb
paní křesťanské. k obyčejným úkonům nabo
*ženským, veřejným i domácím potřebuje, ku
mši přijímání svátostí chvalití sluší stručně
a o zřetné sestavené „ rcadlo zpovědní“), a
ku zvlítštním případnostem, na př. nevěsty,

--.60 kr.

Dvou sv. sester

_Ka—t—olicka modli

tebníkniha.Obsa

božnosti .rkevní
nuje modlitb pro všechn
zvlaste Marřanaké. Sepžalm P V. ramak.
Stran 400 v malé Bce s : oceloryt. _.50 kr.

Modlitebníkulha

každodenní, modlitby k Božským osobám,
[božnosti církevního roku, _nejblahoslaven jší
Panu Marie, modlitby v rozličných potřebách
atd. opsal ]. Rechzlegel. Stran 628 ve velké
I32ce s 6 ocelorytinami.
zl. l.—

0 Dr. I. A. Frencla. Stran 320 v 32ce s 5
oceloryt. a 80 písněmi.
-—.82 kr.

Gertrudyallecnnldy
30,3?
modlitby.

-

„933,5
acuta. um;

naučení ro školní mladež. Osmé, opravené
vydaní. chválena od ne'důsto'néjších konsi
atoří knížecí arcibiskupa é v raze a v Olo
mouci, od biskupské konsistoře v Brné, v Bu
dé'ovicích a v Hradci Králové a v Litoměřicích.

rytinami.

vyšly mimo jiné též nůsledaiící knihy:

cestach

mu

!13120539;
a

knížka

a (! věnované. ctitelům
y ' nepoškvrnéné Ro

dičky Boží. Čtvrté vydaní, latinkou první.
Obsahuje obvyklé pobožnosti domácí i chra
mové, jakož i mnoho písní. Páté vydéní.
Od ]. Némsčlta. Stran 380 v 3200 a 2 ocelor.
—. kr.
-

Modhtebm

-

'

kmha

ro osobu ženskou

& Dr :. m. Haa—

bere. Starý překlad od J. nými.

Pro pana

vydaní znova
upraviluJ.
Herčíki Stran
568
v8cena
ékném
esBoceo
iuami

"

“P

i"

o „.

Totéž vydání na obyčejnémpapíře a: “&
lorytinami

-!w5usqopodau
lupu
linux
Hannan
|fg
:guqempom

Kněhtiakéma B. Stýbla ' Praze.

Nákladem kněhkupectví B. Stýbla V Praze,

vyšly mimo jiné též následující knihy:

Modlitba dítěte.

Seraf.

kterouž Otec ne

beský vyslyší. Mo
; dlitební kniha pro mládež od' věrného přítele
této. Stran 240 v 32ce s 4 ocelorytinami a
4.24 kr.
mnoha jinými obrázky

Iliodlitebníknih

l'restanskou mládež
obojího pohlaví. Od ]. Berana. Obsahuje mo
dlitby ranní, před školou a po škole, před
modlitby večerní, modlitby
tupelqo
!ch jídlem a po jídle,
k sv. zpovědi, k sv. přijímání, k sv. bit-mo
gu
ju _vání,modlitby na slavnosti celého roku, rovněž
Modlilebm'
kniha„ atnlmkych
Pro.".dělánf
1 písně nejpotřebnější. Stran 256 v 32ce s 4
kre
ocelorytinami
—.24 kr.
sťanů. Pro mládež i dospělý věk od Dra.
]. M. Haubera. Dle čtrnáctero spisů Haube
Srdce Pana Jez1se 11le modlitební.
rových vydání volně zčeštil a nábožnými pí—
“& Panny Marie.
kniha k uctění nej
sněmi opatřil V. Frost, kněz církevní, ředitel
=vetejš1ho Srdce Pá—
prvního ústavu v Čechách pro hluchoněmé
na Ježíše a Marie Panny. Osmé vydání. Od
v Praze atd. 6.vyd. Stran 287 v 32ce s ocelo—
Vojt.
Ruffra.
Stran
500
v
8ce s 4 ocelorytin.
tinou
—.24 kr.
ya jinými četnými vyobrazeními
0 kr.

Ohlasy

Sv. Františka

Úplnápoučnáa mo

posvatnych

do

Bohumila.

b. dlitební kniha pro

veškerédobya svá-'
Modlitební kniha

katolických křesťanů.

zbožnému
ŽÍVO

tu. Dle úplného
„vydaní pařížského zac-va na český jazyk pře
ložil & potřebnými modlitbami opatřil ]. Nep.
Fr. Desolda. Stran 380 v malé See
zl. 1.—

tky roku církevního. Sepsal Fr. Vinklář. Stran
704 s 6 ocelorytinami
—.80 kr.

, 5192; t' .
pravyc
es anu.

Salesského čilizNavedeník

pro všecky stavy,
potřeby a okolnosti

Divotvůrkynědevatenáctého století Podle vlaš
svatá Panna a Mučenice
_ského Dona

FILÚMENA.

||lllyí|ílur|ompou
pnqmsm
znlnq
mm
g2um

!

Sepsal Bern. G_allura.

Přeložil & rozmnožil Fr. Křenek,

Franceskad

Lucia. Při
pojená devítidenní pobožnost, modlitby ranní,
večerní, ke mši svaté, k zpovědi, k přijímání

(

kněz

z řádu Maltézského. Obsahuje všecky obvyklé onom!
sO[l'll
pobožnosti, křížovou cestu s obrazy a 98 písní.
atd. Od 1. A. Dremla. Páté opravené & roz—
Stran 400 ve větší 32ce
.40 kr.
množené vydání. (S 2 oceloryt.)
zl. 1.—

'

Posvátm

zvukové.

Uctění

Modlitb auva

velebné

lané paní a. panny od_]. Albacha. Dle jede

Svátosti. “Dle sv. Alfonse Liguorského sepsal
a obyčejnými modlitbami opatřil ]. N. F. De

náctého vydání volně přel. Dr. I. A. Frencl,
rektor u sv. Jiří. -- Čtvrté, pilně prohlédnuté
a zcela opravené vydání od P."J. Herčíka,

solda. Stran 352 v 24ce s 2 ocelor. ——.40kr.
'opwpansgd
ammosgd
q-au

'Stran' 408 v Bee na velínském papíře s 6
ocelorytinami
zl. 1.60 kr.
Tatáž v malém formátě (IV. vyd.) zl. 1.20 kr.

SVATY

'

vzor a ochránce kře

ALOIS, „mw m1,deževů_

bec, studující pak zvlášt. Modlitební kniha
pro mládež katolickou.

*

—.40kr.
l\7ůdceduše—čím

napomenutí
přizpo

ve Zpovedmci'

vědí,složenádlepe

zpet-gluod
„18129
os

rikop na neděle a svátky celého roku církev
ního S dodatkem obsahující poučení pro zvlášt
ní druhy kajicníkův. Z něm. od A. Ro ggl a,
přeložil a promluvami o svátcích _sv.patronů !!nxblsh
lfJ
českých rozmnožil Fr. Boh. Vinklár. S povo
lením kníž. arcibiskupské konsistoře Pražské.
Stran 364 v 8ce.
zl. 1.—
"

' '

_S přídavkem

Rozpmanl

pro

po

třebnějších modli
teb a písní. Sepsal

panny.

'; Alf.Stelzig.
Vzdě

lal P. Fr. Srdínko.

S aprobací nejdůstoj—

nější konsistoře Pražské. Druhé opravené a
rozmnožené vydání. Stran 332_ v malé Bce
8' oceloryt.
_'30 kr.

ov

Ruze

'

'

SlOIlSkao

paní a panny.

Í'“ili: Poznání srdce
člověka, přebývá-li v něm Bůh aneb ďábel,
v třinácti obrazích smyslně představeno. Od
Vojtěcha Ruffera, probošta kapitoly vyšehrad
ské. Stran 384 v See s 2 oceloryr. —.70 kr.

—Zlatá,

knížka,

T. Kempenského,

() náxlerlow'mi Krista Žillfvšlgžeřšláylgš:
dlitbami příhodnými opatřená prof. J. Nep.
F. Desoldou.
Stran 512 v 32ce s 2 ocelo
rytiuami. 2. vydání.
—.50 kr.
Q

„Greta

přebúmala

kniha.pro vzdělané

Od K. E. Tupýho. Stran 264

'

.

glioblitelmt a peněz::

tniba pro fatrlíž:

třeítaup, amtdňtč pro mfíeďt) ctitele nejblařr.:
mcnčiííi Emeric S])auut).Dbíabuje uteífenou grrzz.
o mitoftuém příbnttu, m ,fteremg'íýtartg ???: r

Katolickámodlitební

v 32ce (miniat. vydání) se 6 ocelorytinalmi
z . l.—
Tatáž kniha ve větším vydání s barevným
okraiem
zl. 1.50 kr.

Od ]. N. Fr. Desoldy.

__„__ __

Stručná pouěení a

Promluvy

Rozjímánía modlit—

navštívenía
Žován,p>;mdě_ Svátosti oltářní. bus
prljlmání velebné

(1 the C501! 513031 fe mtellíl, pre—t::

—

jeho přeueífent', miloíti tam protágaue, port; -__-<-.
taníté table m *Brage a tam, pobognoft a :_:—:;,:
Strom tobe mobíitbt) ranní, mečerltt, m-:“-— “
měbm', f fm. přijímání, togiímáut a m::. t':__ :;
- ímátfp Elltatie %)aímt) apiíněť uctění Eli:: .'—r_':
gti). 8 tngíičltúd) full) mpbral (1 RE::
--:—-
Sehimt'l. (Šatran 344 m Sec 6 ocelor.
—

'lwíuaqopodeu
Anzeu
lingua
sguqeiupow

Nákladem kněhkupectví B. Stýbla v Praze,

SBrenta aengclfťá

vyšly mimo jiné též následující knihyj
Dále vyšly nákladem téhož _kněhkupectví

Ražba
djrám, pro
m Důma
ttetčgto '
ponaučení

následujícíspisy pro mládež i dospělé:
Bůh mstitel zlého. Povídka pro mládež od

(: taggi

nom) graft) ueňe áíič. man; PF" WM„

od Fr. Hofmanna. Přeložil Jan Ev. 2 Dolů

fteíťanp; fujbobmui ranni í mečetnj moblitbp;
poboguottí pii Žlčfííímatě; pobognofti neběíni, přeb=

(S ocelorytiuou)
—.2-íkr
Bůh neopouští. Povídka pro milou mládež
vlastenskou. Podle spisovatele „Jeskyně sta

(

potebnj t obpolebni; litanie; pobojnol't přeb fmat.
,poměbi a fmatúm přigimánim; poboinoít ť net)
ímětěiňi ímátofti nltátui, na ben 803150 těla;
pobošuoíti řnepímětčifji a netojbiíné ítogíci 28031
a přehořfému umučení

spáně;

pobožnofti

rého otce Blažeje“, volně přeložil J. V
Vlasák. (S oceloryt.)
—.24 kr

Ghudá rodina tyrolská, aneb: Bůh dopou
ští ale neopouští.

15ne))

Povídka pro naši milo

bůftoiuěifjj nebes řrálomně ípanné mladi i ímilóm
Smattým a ©mětícjm 23mm; moblitbt) na me=
jjťeré anamenité jíanmo tt Spáne; moblitbp ga ro;,
bítné Daun) a m roglíčmjd) štmota otoíuoítedn mo=
blitbp m boháči) foujeuj, přjfoči a protimenftmi;

mládež. Zěeštil
A. S. Vojtěchovský._(S44kr
oce
lorytinou.
)
Ferdinand V. Dobrotivý, král český2 Nám

připrama ř fíťaftné hob. ímrti; moblitbp aa gemřelc

Maxmilian, nešťastný císař Mexický

stín životopisný. K upomínce pro mládež
i dospělé nakreslil P. Š. T—n. _.32 kr.

alofaliftp
pitné obíajem)iíou.
gofefa
m Gtobůífád). Dl)
©tt.
880. Bimmeťmatma,
(žena 13,[. 20 fr.
V

-

Bennetstupňů hnusem,
%utomání

Čili

'

Dbíahuiící:

autě“
luvupetqo
pu
uvíuqampom
Wil
01110912
na

„em, im„ „

Nový Pán Bůh. Povídka pro lid ze života
od Konráda z Bollanden, v češtinu uvedl

móteční tmách:

Antonín Víšek.

ga %ánem Šcšůníci 5593;„u.

17cm DD nebo.

Příhody Jaroslavovy.

tající ga Stri

Přítel v nouzi, aneb: Dobročinnost se od
měňuje. Povídka od Fr. Hoffmanna. Přelo
žil Fr. K
—.12 kr.

ceítou r!e %ůbrícha.>
„I: ?Soít. guffetamrcbotítu
řaritolp ICI—Vu
Erutífé.

Růže Rímská aneb: Cti otce i matku. Po

(štr. 512 me melíé 8ce na

3.1.20

ft.

vídka pro dospělejší mládež, dle německého
vzdělána od Jos. Zimmermanna. Třetí opra

sujmálení kuiljg této:
Gonna rnr: -.í mzřiní Euibn „Eemět ftupňů ř
tpuíeuí magi litam gnámn Eplp, melifébo oblíbení
ícbě gietuula. < mno—,icímíccní buchomní jí Íómáqa'

lili, gmlauté iní. řuít. P. (Illidan) Štulc, umí

brobofít na %pjíebtabě, m círfemnim čaíopiíe „23m
[\omětt" tofu 1855 me ímagřu 5. fbmaltl tuto ná
ííebomuč: Rniha ta plná abramébo, řtáfnébo, utě=
ííenébo a ípafttclněbo naučení. %)řípoiené 1110inth
na muogc mágem) iíou ge ípiíům fm. Dtcům, a tu
bíš bompííí je fagot), iatomóm to mauou bughem.
S])mbítujíce je na utěfíené této fuiae poučomací, ra
bicí a moblící, nejebuou pomjbeóli jíme tobě:
„313359 těchto „SDematero ítupňů"

uaíegalo

ípoň po jebuom mótiífu m ražbě rovině!
bt) to búti potlab pro jimot měčm').“

fe ale—=

ímohl

l'tlndynmní
jimut mt Baště.astma;

Muřoief pro řaiící bm'fe, fmaté„ gm

amtárff řátm
pak pro
a gaffa) mtm;
guláš—fra,
pů,
třetííjo
fw. gšťaťťš
Que tan'tifp'tia
fmatou
áeraňníůéňo
Sleguli, úplnt')
její a p_ofmátnód) bootu 1vóťlab,papešífé

cirťemuí bobínťt) 3G měrné gemčeíé, fašbobenní-=
rogiímaní, pumob bratrftma tajícího páíťu imat.
Dtce %rautíííta, gámagfométéhož bratrftma a ritus
při opáíám'

fajícim

pdftexu,

ťaIeubdř atb. atb.

——.30kr.

)

Nýricovy spisy
vzdělané Dr. Pečírkou a k tisku upíavené
K Bulíiem.
1. Husité pred městem Naumburkem.
2. Příklad. —- 3. Králova životní stráž.
4. Sirotek.

——5. Láska

bratrská.

——

——6. Kaná—

rok. — 7. Záhuba města Pompeji. — 8. Na—
lezené dítě. — 9. Pachole s opicí Hrobai. —
10. Obležení města Vídně od Turků r. 1683.
— 11. Pasáček a jeho pes. — 12. Zanešené
dítě. -— 13. Neuvoď nás v pokušení. — 14.
Zbav nás zlého. — 15. Dřevěné hračky.—
16. Začátek sedmileté války. — 17. Hrdost a
láska. — 18. Křesťanský prodavač duší. _.
19. Osudy listonošovy. Svěcení kostela.
20. Kouzelná

píšťalka. Ztracené dítě. ——21.

kuta za zradu.
'
Nýricové spisy odporučené jsou konferencí
učitelstva pražského, zvolené ku prozkoumání

uomicmiftr, řebíteí třetího

žábu čeítébo íbromášběni n) %)rage a t b.

9311 I. ——.70 fr.

SDíl II. —.80 fr.

— 22. Podivín.
23. Valentin Duval. — 24. Jan Gutenberg,
„41mm knihtiskařství. — 25. Šlechetný učitel.
— 26. Jak Štěpán svého otce hledá. — 27.
Mateřská láska a bratrská věrnost. — 28. Chudý
básník. — 29. Rybářské děvče z Helgolandu.
— 30. Spokojenost nad bohatství. — 31. Po—

žeftamil a mph. P. ?aw. 3. ?efiňowíůú, fněj

, _ a r i, : _?

vené vydání. (S obrázkem.)

Věrná Roza aneb: Vítězství katolického ná—
boženství. Původní povídka od Vinc. Jana
líka, duchovního správce vMiloticích. Třetí
vydání. (S oceloryt)
—.40 kr.

Nebezpečnost bohatství.
Deťrett),'<
glupa
skqgun
apwp
jíme-g
;[míash
umutosgds
zptlguod
!uqempow
mad
ouguí
asqau
outpn
;;

obřab při obláčce a ím.profe61í,tegului moblítbt),g

i.ibu Štantiňřdnítého,

——,16kr.

Povídka pro mládež

a její přátele. Dle Rich. Barona vzdělal
Jos. Věnc. Vlasák. K tisku upravil Karel
A. Bulíř. (S ocelórytinou)
—.28' kr.

ttem po cefrě f nebi, ueunumeué co po ftupm'ď)
ř. ípuíem' mám) mófíe mnftupomali. Bbe fieíťan me
míícíiřóď; příbobácb tabu, poučení a utěcbp nan
lame.
Geíté cpram. mnbání, ngbohené hanna-,
tiffcmóm titulem .: 10 mnehtagenímí a tři:—omen

tuhém 11r:ža,riííem .žetelnnm

Poučná povídka. pro mládež i dospělé. Dle
zpráv a vypravování svědků sepsal Arnošt
J. Volný. (S obrázkem.)
—.30 kr.

'!wguaqopodeu
lupus

kněh pro knihovny školní. ——Sešit 1—23 po

24 kr.. od seš. 24. atd. no 28 kr.

