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KSIĘGA PIERWSZA 
 
 
 
 
 

ZACZYNA SIĘ PROLOG DO PROBOSZCZA SEWERA 
 

Panu Sewerowi, proboszczowi kościoła mielnickiego, obdarzonemu tak 
wykształceniem naukowym, jak mądrością duchową - Kosmas, praskiego 
kościoła z tytułu jedynie dziekan, życzy nagrody w Królestwie Niebieskim po 
upływie tego życia. Z jakim, oddaniem i miłością korzę się przed Tobą, Ojcze, 
tego, Bogiem się świadczę, nie zdołam wypowiedzieć, bo nie jest wielką miłość, 
którą obejmuje rozum, ludzki. Prawdziwa miłość bowiem nie może mieć nic 
własnego, nic tajnego lub ukrytego, czego by nie wyjawiła temu, kogo wybrała 
szczerym uczuciem. Gdyby jej we mnie nie było, nigdy bym nie powziął 
zamiaru ofiarowania moich starczych bajań mężowi o tak wielkiej powadze. 
Szukać - szukałem bowiem co przyjemnego, co rozrywkę dającego Tobie bym 
ofiarował, lecz nic tak godnego śmiechu nie znalazłem, jak moje dziełko. Jeżeli 
bowiem rozkosznie się śmiejemy, gdy widzimy, że ktoś potknie się nogą o 
kamień - ileż ujrzysz potknięć w tym moim dziele, ile grzechów przeciw sztuce 
gramatyki; jeżeli zechcesz uśmiać się z każdego z nich, ponad miarę możesz 
korzystać z tej ludzkiej właściwości. 

Żegnaj! Ale czy się Tobie samemu będą, czy nie będą podobać te starcze 
brednie, proszę, aby trzecie oko ich nie widziało1. 

 
 
PODOBNIE DO MISTRZA GERWAZEGO - PRZEDMOWA [DO] 

PONIŻSZEGO DZIEŁA 
 
Gerwazemu,   archigeroncie2   oddanemu w pełni naukom wyzwolonym i 

napełnionemu mądrością wszechstronnej wiedzy - Kosmas, niegodny być 
nazywany, jak jest nazywany, jednak sługa służący Bogu i świętemu 
Wacławowi, z darem należnej modlitwy i dowodem wzajemnej miłości. Gdy 
dostaniesz tę kartkę, wiedz, że posłałem Ci Kronikę Czechów, nie wygładzoną 
żadnym wdziękiem sztuki gramatycznej, lecz po prostu i zaledwie po łacinie 
napisaną, którą postanowiłem poddać kontroli Twej szczególnej roztropności, 
aby według Twego bystrego osądu albo w ogóle była odrzucona, żeby nikt jej 
nie czytał, albo jeżeli będzie uznana za godną czytania, ostrzem Twego 
sprawdzenia wpierw doskonale [została] ogładzona albo, o co bardziej proszę, 
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przez Ciebie w całości lepiej po łacinie wyłuszczona. Albowiem tę tylko 
wartość upatruję w moim dziele, aby albo Ty, któremu mądrość dana jest przez 
Boga, albo inni znakomitsi wiedzą - jak Wergili miał zagładę Troi, a Stacjusz 
Eakidów - tak ci moje dzieło mieli za materiał, którym by i swoją wiedzę 
ukazali potomnym, i pamięć swego imienia wywyższyli na wieki. 

Zacząłem więc tę opowieść od pierwszych mieszkańców ziemi czeskiej, i to 
bardzo niewiele, czegom się nauczył z bajecznych opowiadań starców – nie z 
żądzy ludzkiej pochwały, lecz aby opowiadania te w ogóle nie uległy 
zapomnieniu - jak mogę i umiem, wykładam dla miłości wszystkich dobrych 
ludzi. Dobrym bowiem i doświadczonym zawsze pragnę się podobać, zaś nie 
boję się nie podobać nieoświeconym i nieukom. Wiem, że będą niektórzy 
zawistni i że zatchną się śmiechem szyderstwa, gdy zobaczą 'układ tej pracy; 
tacy umieją tylko innym ująć, a sami z siebie nic dobrego nie potrafią wydobyć. 
O takich śpiewa prorok: "Mądrzy są, aby czynić źle, dobrze jednak czynić nie 
umieją"3. Ci bowiem to jedynie dostrzegają rysimi oczyma i dla upamiętnienia 
ryją w sercu swoim jak w diamencie, co było powiedziane niewłaściwie albo 
gdzie myśl moja drzemiąc zawahała się. Cóż dziwnego? ... niekiedy zdrzemnie 
się poczciwy Homer4. 

Nie jestem przestraszony ich zawisłymi przyganami ani ugłaskany 
ironicznymi pochlebstwami; ci, co chcą, niech czytają, którzy nie chcą, niech 
odrzucą. Ty zaś, bracie najdroższy, jeżeli miłujesz mnie, Twego przyjaciela, 
jeżeli wzruszysz się moimi prośbami, przepasz się w myśli5 i weź w rękę 
skrobacz, linię i pióro, abyś to, czego jest za wiele, wyskrobał, a czego brakuje, 
dodał; co niewłaściwie powiedziane, zmień na właściwe, aby w ten sposób moja 
niewiedza była wspomożona Twoim dowcipem. Albowiem nie wstydzę się być 
poprawiony przez przyjaciela, ja, który bardzo wielką chęcią pragnę być 
uwolniony od błędów także przez przyjaciół. 

Ta zaś pierwsza księga zawiera dzieje Czechów, jak mogłem o nich się 
dowiedzieć, doprowadzone aż do czasów pierwszego Brzetysława, syna 'księcia 
Ołdrzycha. Lata zaś od wcielenia Pańskiego dlatego zacząłem liczyć od czasów 
Borzywoja, pierwszego księcia katolickiego, ponieważ na początku tej księgi 
ani nie chciałem zmyślać, ani nie mogłem znaleźć kroniki, z której bym się 
dowiedział, kiedy lub za jakich czasów działo się to, co teraz na następnych 
kartach będziesz odczytywać. Żegnaj, a na Twój rozkaz albo zabiorę się do 
opowiedzenia dalszego ciągu, albo tu się zatrzymam i moim nieudolnym 
początkom położę kres. 

Żyj, żegnaj, moim życzeniom nie odmawiaj, lecz je spełnij. 
Kronika ta zaś była ułożona za panowania cesarza rzymskiego Henryka IV6, 

za rządów świętym Kościołem Bożym papieża Kaliksta, za czasów księcia 
Czech Władysława, również i za biskupa kościoła praskiego Hermana, jak to 
jest podane w dalszym ciągu wszystkim chcącym wiedzieć, w jakich co się 
działo latach Chrysusa lub indykcjach. 
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KSIĄŻECZKA TYCZĄCA SIĘ KRONIKI CZECHÓW LIBELLUS IN 

CRON1CAM BOEMORUM 
 

I 
 

Po wylewie potopu i po pomieszaniu mężów w szaleństwie budujących 
wieżę, ród ludzki, który wówczas składał się zaledwie z siedemdziesięciu dwóch 
mężów, za tak niegodziwą i lekkomyślną zuchwałość karą Boską był 
rozdzielony na tyle różnych rodzajów języków, ile było głów męskich; jak 
wiemy z historycznej powieści, każdy z nich tułał się i uciekał, błądzili daleko i 
szeroko rozproszeni po różnych krainach ziemi, a z dnia na dzień słabnąc na 
ciele, z pokolenia na pokolenie licznie się rozmnażali. Stąd ludzkość, za Bożą 
wolą wszystkim rządzącą, tak dalece po całym świecie się rozszerzyła, że po 
wielu stuleciach przyszła także do tych części Germanii, ponieważ bowiem cała 
owa kraina leżąca pod Północnym Biegunem ku rzece Don i aż na zachód, choć 
w niej poszczególne miejsca własnymi nazywają się nazwami, jednak określona 
jest ogólnym mianem Germanii. Po to przytoczyliśmy to, abyśmy mogli lepiej 
urzeczywistnić cel naszych zamiarów. Tymczasem więc, zanim przejdziemy do 
początku opowieści, pokusimy się krótko o objaśnienie położenia tej ziemi 
czeskiej i skąd otrzymała nazwę. 

 
II 
 

Według geometrów w podziale ziemi Azja pod swoją nazwą otrzymała pół 
świata a pół Europa i Afryka. W Europie leży Germania, w której końcu ku 
północnej równinie jest miejsce nader rozległe, zewsząd w okrąg otoczone 
górami, które w dziwny sposób ciągną się wokół całej krainy tak, że na pozór 
jakby jedna i nieprzerwana góra całą ową krainę okrążała i broniła. 
Powierzchnię tej krainy zajmowały w tych czasach rozległe pustki leśne bez 
mieszkańca ludzkiego; nad miarę jednak głośne były brzęczeniem pszczół i 
trelami różnorodnego ptactwa. Zwierzyny było w lasach bez liku, jak piasku w 
morzu albo jak gwiazd na niebie; przebiegała bezdroża przez nikogo nie 
płoszona, a ziemia ledwie wystarczała trzodom bydła. Zaledwie z liczbą 
szarańczy skaczącej w lecie po polach mogły się mierzyć stada zwierząt 
jucznych. 

Wody tamże przezroczyste i zdrowe dla użytku ludzkiego, podobnie i ryby 
smaczne i zdrowe do jedzenia. Dziwna rzecz, i stąd możesz poznać, jak wysoko 
wznosi się ta kraina, skoro nie wpływa do niej żadna rzeka, lecz ilekolwiek jest 
rzek małych i wielkich wypływających z różnych gór, przyjęte przez większą 
wodę zwaną Łaba płyną aż do Morza Północnego. I ponieważ ta kraina w owym 
czasie leżała nietknięta pługiem i do tego czasu nie wszedł do niej człowiek, 
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który by tego spróbował, lepiej jest milczeć o jej urodzajności lub niepłodności, 
niż mówić rzeczy niesprawdzone. Skoro w te pustkowia wszedł ów człowiek, 
kimkolwiek był – nie wiadomo, w ile dusz - szukając miejsc dogodnych na 
ludzkie osiedla, przejrzał bystrym wzrokiem góry, doliny, knieje i jak sądzę, 
koło góry ftip między rzekami Ohrzą i Wełtawą założył pierwsze siedziby i 
zbudował pierwsze domy, i radował się postawionymi na ziemi bożkami, które 
przyniósł ze sobą na ramionach. Wtedy starszy, któremu inni towarzyszyli jakby 
'panu, między innymi tak przemówił do idących za nim: "O, przyjaciele, 
niejeden raz znosiliście ze mną ciężkie trudy [idąc] przez bezdroża lasów; 
zatrzymajcie się, złóżcie wdzięczną ofiarę waszym bogom, z których cudowną 
pomocą przeszliście wreszcie do tej, niegdyś wam przez los przeznaczonej 
ojczyzny. To jest owa, to jest owa ziemia, którą często wam, jak pamiętam, 
obiecywałem, ziemia nikomu nie podległa, pełna zwierzyny i ptactwa, mlekiem 
i miodem płynąca i jak sami widzicie, z miłym do zamieszkania powietrzem. 

Wody ze wszystkich stron obfite i nadzwyczaj rybne. Tu niczego wam nie 
zabraknie, ponieważ nikt wam nie wejdzie w drogę; lecz skoro tak piękna i tak 
wielka kraina jest w waszych rękach, pomyślcie, jaka by była stosowna nazwa 
tej ziemi". 

Oni natychmiast odrzekli, jakby pouczeni Boską wyrocznią: ,,I skąd lepszą 
lub stosowniejszą nazwę znajdziemy niż - ponieważ Ty, ojcze, nazywasz się 
Czech - nazwać i ziemię Czechy?" Wtedy starszy wzruszony wypowiedzią 
towarzyszy zaczął z radości całować ziemię ciesząc się, że od jego imienia 
będzie nazwana, i powstawszy i obydwie dłonie wzniósłszy ku gwiazdom tak 
zaczął mówić: "Witaj, ziemio przeznaczona, tysiącem ofiar nam wyproszona, 
niegdyś w czasie potopu od ludzi owdowiała; teraz jako zachowaną pamiątkę 
ludzi – zachowaj nas nienaruszonych i rozmnażaj nasze plemię z pokolenia na 
pokolenie". I tak dalej. 

 
III 

 
Jakie obyczaje mieli ludzie owego czasu, jak uczciwe lub jak pełne prostoty i 

jak podziwu godnej prawości, jak sobie nawzajem byli wierni i jeden dla 
drugiego miłosierni, jak również byli skromni, czyści i wstrzemięźliwi - gdyby 
ktoś współczesnym ludziom wręcz przeciwne rzeczy naśladującym usiłował to 
opowiadać szczegółowo, w wielkie by popadł lekceważenie. Przeto omijamy to 
i pragniemy opowiedzieć niewiele, lecz to, co jest prawdziwe, o przymiotach 
owego pierwszego wieku. Bez miary szczęśliwy był ów wiek, zadowalający się 
umiarkowanym zaspokajaniem potrzeb życiowych i nie nadymający się 
wyniosłą pychą. Nie znali darów Cerery i Bachusa, bo ich nie było. Na 
wieczerzę spożywali żołędzie lub dziczyznę. Nieskażone źródła dawały zdrowy 
napój. Jak jasność słońca lub wilgotność wody, tak pola i gaje, tak również samo 
małżeństwo było u nich wspólne. Albowiem, obyczajem trzody każdej nocy 
próbowali nowych związków i ze wschodem jutrzenki targali węzeł trzech 
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Gracji i żelazne więzy miłości; i gdzie kogo noc zastała, tam pod cieniem 
pełnego liści drzewa ległszy w trawie, słodko zasypiał. Nie znali użyteczności 
wełny lub lnu ani odzieży, w zimie używali jako szat skór dzikich zwierząt albo 
owczych. Nikt nie znał słowa "moje", lecz na kształt życia mniszego, cokolwiek 
mieli - "naszym" ustami, sercem i czynem ogłaszali. Przy stajniach nie było 
rygli ani drzwi nie zamykali przed ubogim, ponieważ nie było ani złodziei, ani 
rabusi, ani żebraków; żadna zbrodnia nie była u nich cięższa od złodziejstwa i 
grabieży. Nie znali żadnego rodzaju broni oprócz strzał i te mieli tylko dla 
rażenia zwierzyny. Cóż więcej? O, boleści! Pomyślne ustąpiło przeciwnemu, 
wspólne własnemu; bezpiecznego ubóstwa, niegdyś miłego, unikają jak 
zabłoconego koła, ponieważ płonie w nich wszystkich żądza posiadania, sroższa 
od żarów Etny. Gdy takie zło i temu podobne z dnia na dzień coraz gorzej i 
gorzej wzrastało, krzywdę, której pierwej nikt nie umiał wyrządzić, jeden 
doznawszy od drugiego cierpliwie znosił i nie miał sędziego ani księcia, 
któremu by skargę swoją wypłakał. Potem, którykolwiek osobnik w swoim 
plemieniu lub rodzie uważany był za znakomitszego obyczajami i 
znaczniejszego dostatkami, do niego  zbiegali się, bez urzędnika, bez pieczęci, z 
dobrowolnej chęci - iż zachowaniem wolności radzili o sprawach spornych i o 
wyrządzonych sobie krzywdach. Wśród nich wyróżniał się pewien mąż 
imieniem Krok, z którego miana znany jest gród już drzewami zarosły, 
położony w lesie przylegającym do wsi Zbećno. Mąż ten był w swoim 
pokoleniu ze wszech miar doskonały, sławny z dostatku rzeczy ziemskich, 
wytrwały w rozważaniu wyroków, do którego jak pszczoły do uli zbiegali się 
wszyscy na odprawianie sądów, tak z jego własnych rodów, jak z ludów całej 
prowincji. Ten tak znakomity mąż nie miał męskiego potomka, spłodził jednak 
trzy córki, którym natura dała nie mniejsze bogactwo mądrości, niż zwykła 
dawać mężom. 

 
IV 

 
Najstarsza z nich nazywała się Kazi; nie ustępowała w sztuce zielarskiej i w 

czarach Medei z Kolchidy, a w sztuce lekarskiej mistrzowi peońskiemu, 
ponieważ często - [...] Parki do przerywania nie mającej końca pracy. 

I sam los nawet czarami skłaniała do swych rozkazów. Stąd i mieszkańcy tej 
ziemi, kiedy tracą nadzieję, że można odzyskać coś, co jest stracone, takie mają 
o tym przysłowie: "Tego nie potrafi zwrócić nawet sama Kazi". 

Kiedy tam była wzięta, gdzie panuje córka Cerery, jej mogiła bardzo wysoko 
została usypana przez mieszkańców kraju na pamiątkę swojej pani; widnieje do 
dziś dnia nad brzegiem rzeki Berounki koło drogi, którą idzie się przez górę 
zwaną Osełka na skraj prowincji bechyńskiej. 

Lecz pochwały była godna druga urodzeniem. Tetka, nie znająca męża, 
subtelnego dowcipu kobieta, która zbudowała gród zwany od jej imienia Tetin, 
bardzo warowny samym położeniem na szczycie stromej skały przy rzece 
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Berounce. Ona podmawiała prosty i głupi lud i uczyła oddawania pokłonów i 
czci nimfom górskim [Oreades], leśnym [Driades] i boginiom [Amadriades] 
oraz całego zabobonnego trybu życia i bezbożnych obrzędów. I tak dotąd liczni 
wieśniacy są jak poganie; ten czci źródła lub ognie, tamten oddaje pokłony 
gajom i drzewom albo kamieniom, inny modli się do głuchych i niemych 
bożków, które sam zrobił, i prosi, aby dom jego i jego samego ochraniali. 

Trzecia, najmłodsza wiekiem, lecz roztropnością najstarsza, nazywała się 
Lubosza; ona również zbudowała gród, wówczas najpotężniejszy, koło lasu, 
który ciągnie się ku wsi Zbećno i od swego imienia nazwała Luboszyn. Była 
zupełnie wyjątkową kobietą między kobietami, przezorna w radzie, obrotna w 
mowie, czysta ciałem, prawych obyczajów, nikomu nie ustępująca w 
wydawaniu wyroków na sądach ludowych, dla wszystkich miła, lecz więcej 
miłowania godna, ozdoba i chwała płci niewieściej, rozstrzygająca przewidująco 
sprawy należące do mężczyzn. Ale ponieważ nikt nie jest ze wszech stron 
szczęśliwy, taka i tak wielkiej sławy kobieta - och, sroga właściwości ludzka! - 
była wróżką. A ponieważ przepowiedziała ludowi liczne i prawdziwe przyszłe 
zdarzenia, cały ów lud po śmierci jej ojca zszedłszy się na wspólną naradę 
ustanowił ją swoim sędzią. 

W tym czasie między dwoma obywatelami wyróżniającymi się dostatkami i 
rodem, i którzy wydawali się być przywódcami ludu, wszczął się niemały spór o 
granicę sąsiadujących pól. Wybuchnęli oni taką wzajemną kłótnią, że - jeden 
drugiemu paznokciami szarpiąc gęstą brodę i szpetnie zawstydzając się 
wzajemnie obelżywymi łajaniami i prztykaniem palcem pod nosem - 
gwałtownie wpadli do dworu i nie bez wielkiego zgiełku przystąpili do 
władczyni i pokornie prosili, aby ich sporną sprawę rozstrzygnęła według prawa 
i sprawiedliwości. Ona tymczasem - jak to rozpustna lubieżność kobiety, kiedy 
nie ma męża, którego by się bała - leżała nazbyt miękko na wysoko posłanych 
haftowanych poduszkach, oparta na łokciu, jakby chłopca porodziła, i Gdy idąc 
ścieżką sprawiedliwości, nie bacząc na znaczenie osób, sprawę całego sporu 
powstałego między nimi rozstrzygnęła według prawa, wtedy ten, którego 
sprawa nie otrzymała na sądzie palmy zwycięstwa, ponad słuszność 
rozgniewany, trzy i cztery razy wstrząsał głową i swoim obyczajem trzy razy 
laską w ziemię stuknął, i pełnymi ustami opluwając śliną brodę wykrzykiwał: 
"O, krzywda mężom nie do zniesienia! Dziurawa kobieta męskie sądy sprawuje 
zdradliwym umysłem! Wiemy, zaiste, że kobieta czy stojąc, czy zasiadając na 
tronie niewiele ma rozumu, a ileż mniej, gdy leży na poduszkach? Zaprawdę, 
wtedy bardziej zdatna jest do przyjęcia małżonka niż do dyktowania praw 
mężom. Pewne jest bowiem, że kobiety mają długie włosy, a rozum krótki. 
Lepiej jest umrzeć mężom niż to znosić! Z ludów i plemion natura 'pozostawiła 
zakałą jedynie nas, którym brak rządcy i męskiego sądu i których gniotą babskie 
prawa". Na to władczyni, przemilczając wyrządzoną jej obelgę i kryjąc ból serca 
wstydem niewieścim, zaśmiała się i rzekła: "Tak jest, jak mówisz, kobietą 
jestem i żyję jak kobieta, lecz dlatego wydaję się wam mniej mądra, że nie sądzę 
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was żelazną rózgą i ponieważ bez strachu żyjecie, zasłużenie mną pogardzacie. 
Albowiem gdzie jest strach, tam i szacunek. Teraz zaś jest nazbyt konieczne, 
abyście mieli władcę sroższego od kobiety. Tak niegdyś i gołębie wzgardziły 
bielutkim ptakiem, którego sobie królem wybrały, jak wy mną gardzicie, i 
ustanowili sobie wodzem drapieżcę o wiele okrutniejszego, który wymyślając 
winy zaczął zabijać tak winnych, jak i niewinnych; i od tego czasu aż do dziś 
pożera jastrząb gołębie. Idźcie teraz do domu, a kogo jutro wybierzecie panem, 
tego ja wezmę sobie za męża". 

Tymczasem przywołuje wspomniane siostry, którymi podobne miotały 
szaleństwa; ich sztuką magiczną jak i własną we wszystkim lud mamiła. Sama 
bowiem Lubosza była, jak przedtem mówiliśmy, wróżką jak Sybilla z Kumę, 
druga trucicielką jak Medea z kolchidy, trzecia czarownicą jak Kirke z wyspy 
Ajaja. Co tej nocy uradziły owe trzy Furie lub co w sekrecie czyniły, choć było 
nieznane, to rano wtezystkim jaśniej słonica się ujawniło, gdy siostra ich 
Lubosza wskazała i miejsce, gdzie przyszły książę się ukrywał, i jego imię. Któż 
by bowiem uwierzył, że wybiorą sobie księcia od pługa? Albo 'któż by wiedział, 
gdzie orze ten, który będzie władcą ludu? Czegóż jednak nie wie wieszcze 
szaleństwo? Albo czy jest coś, czego nie dokaże sztuka magiczna? Sybilla 
'potrafiła przepowiedzieć ludowi rzymskiemu koleje jego losów prawie aż do 
sądnego dnia i, jeżeli godzi się temu wierzyć, prorokowała też o Chrystusie; na 
przykład pewien doktor [Kościoła] w tekście swego kazania przytacza wiersze 
Wergilego o przyjściu Pana, ułożone na podstawie proroctwa Sybilli. Medea 
umiała ziołami i pieśnią sprowadzać często z nieba Hyperiona i Berecyntię; 
umiała wywołać z chmur deszcze, gromy i błyskawice; umiała króla Eaka ze 
starca uczynić młodzieńcem7. Czarami Kirke towarzysze Ulissesa przemienieni 
zostali w różne zwierzęta, a król Pikus w dzięcioła, ptaka, który teraz po łacinie 
nazywa się "picus". Cóż dziwnego? Jak wiele uczynili swoimi sztukami 
magowie w Egipcie, którzy tyleż prawie cudownego sprawili swoimi czarami, 
ile, jak mówi się, pokazał sługa Boży Mojżesz z mocy Boga. Dosyć o tym. 

 
V 
 

Następnego dnia, jak było nakazane, bez zwłoki zwołali wiec, zgromadzili 
lud. Zebrali się razem wszyscy co do jednego; kobieta siedząc na wysokim 
tronie przemówiła do nieokrzesanych mężów: "O litości godny ludu, który nie 
umiesz żyć wolny i od wolności, którą każdy dobry mąż traci tylko z życiem, 
uciekasz nie zmuszony i dobrowolnie zginasz kark pod niezwyczajną wam 
niewolę. Ach! nadaremnie, późno będziecie żałować, tak jak żałowały żaby, gdy 
wąż wodny, którego wybrały sobie królem, zaczął je zabijać. Albo, jeżeli nie 
wiecie, jakie są prawa księcia, spróbuję rzec wam to krótkimi słowami. 

Najpierw, łatwo jest księcia ustanowić, lecz trudno ustanowionego usunąć, 
albowiem w tej chwili jest w waszej mocy, czy ustanowicie go księciem, czy 
nie, skoro zaś będzie ustanowiony, wy i wszystko wasze będzie w jego mocy. 
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Na jego widok trząść się będą wasze kolana i niemy język przylgnie do suchego 
podniebienia. Na jego głos z powodu zbyt wielkiego strachu odpowiecie: "Tak 
panie, tak panie", gdy on samym swoim skinieniem, bez waszego osądzenia, 
tego skaże na śmierć, tego na obcięcie członków, tamtego rozkaże uwięzić, 
owego powiesić na szubienicy. Was samych i z waszych tych, których mu się 
podoba, uczyni jednych niewolnikami, innych chłopami, innych płatnikami, 
innych poborcami, innych oprawcami, innych wołaczami8, innych kucharzami 
czy piekarzami albo młynarzami. Ustanowi sobie również naczelników, 
setników, włodarzy, robotników uprawiających winnice i role, żniwiarzy, 
płatnerzy, kuśnierzy i szewców. Waszych synów i córki weźmie na swoją 
służbę, z wołów również i koni czy klaczy, czy trzód waszych najlepsze 
zabierze według swego upodobania. Wszystko wasze, co jest lepszego we 
wsiach, na polach, na rolach, na łąkach, w winnicach, porwie i obróci na swój 
użytek. Czemuż tak długo zwlekam? Albo po co to mówię, jak gdybym was 
chciała straszyć? Jeżeli obstajecie przy zamiarze i nie będziecie niewierni 
pragnieniu, wskażę wam już i imię księcia, i miejsce, gdzie przebywa". 

Na to niegodny tłum wybucha bezładnym krzykiem, wszyscy jednymi usty 
życzą sobie, aby był im dany książę. 

Do nich ona: "Oto - rzecze - oto za owymi górami - i pokazała palcem góry - 
jest rzeka nie tak bardzo duża zwana Bilina, nad której brzegiem widać wieś 
nazwaną Stadice. W jej obrębie jest jeden ugór długi i szeroki na dwanaście 
kroków, który dziwnym trafem, chociaż położony pośrodku tylu pól, jednak do 
żadnego pola nie należy. Tam wasz książę orze dwoma różnymi wołami; jeden 
wół przepasany jest biało i o białej głowie, drugi, od czoła do zadu biały, ma i 
tylne nogi białe. Teraz, jeżeli się wam podoba, weźcie moją szatę książęcą i 
płaszcz, i zmianę szat godnych księcia i idźcie, a poselstwa ludu i moje 
przekażcie mężowi, i przywiedźcie sobie księcia, a mnie małżonka. Przemysł 
jest imię męża, który wymyśli wiele praw na wasze karki i głowy, albowiem to 
imię po łacinie brzmi „przemyślny" albo więcej [niż inni] "wymyślający". W 
przyszłości jego potomstwo na wieki będzie panować w tej całej ziemi i poza 
nią"9. I tak dalej. 

 
VI 

 
Tymczasem zostali wyznaczeni posłowie, którzy poniosą mężowi 

postanowienia władczyni i ludu; gdy pani spostrzegła, że ci jakby wahali się 
nieświadomi drogi: "Czemu - rzecze - wahacie się? Idźcie bezpieczni, 
postępujcie za moim koniem, ten was powiedzie właściwą drogą tam i z 
powrotem, ponieważ nieraz już ta droga była przez niego przemierzana". 

Szerzy się wieść nikczemna i równie fałszywe mniemanie, że sama pani w 
pierwszej części nocy tajemniczą przejażdżką konną zwykła była zawsze 
udawać się do owego miejsca i wracać przed pianiem koguta. ... czemu niech 
wierzy żyd Apella10. 
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Cóż wtedy? Idą najprzód posłowie mądrze niewiedzący, spieszą postępując 
świadomie za nieświadomym koniem. Już przebyli góry, już, już zbliżali się do 
wsi, do której szli - wtedy jeden chłopiec wybiegł im naprzeciw, którego pytając 
rzekli: "Hej, dobry chłopcze, czy to jest wieś zwana Stadice albo jeśli tak, czy 
jest w niej mąż imieniem Przemysł"? "Ta jest - odpowiada - wieś, której 
szukacie i oto mąż Przemysł niedaleko na polu pogania woły, aby pracę, którą 
wykonuje, szybciej dokonać". Przystępując do niego posłowie mówią: "Mężu 
szczęśliwy, książę dla nas przez bogów urodzony". 

I jak jest zwyczajem u wieśniaków, nie wystarcza raz powiedzieć, lecz z 
nadętymi policzkami powtarzają: "Witaj, witaj, książę, witaj, najgodniejszy 
wielkiej chwały. Wyprzęgnij woły, zamieniaj szaty, wsiadaj na rumaka". I 
pokazują szaty i prychającego rumaka. 

"Pani nasza Lubosza i lud cały poleca, abyś szybko przybywał i przyjął 
panowanie przeznaczone tobie i twoim wnukom. Wszystko nasze i my sami 
jesteśmy w twoim ręku, ciebie księciem, ciebie sędzią, ciebie przewodnikiem, 
ciebie jednego na naszego pana wybieramy". 

Na te słowa roztropny mąż, jak gdyby nieświadom przyszłości, zatrzymał się 
i bat, który trzymał w ręce, wetknął w ziemię, a wyprzęgając woły rzekł: "Idźcie 
tam, skądeście przyszły"; one natychmiast szybciej od słów znikły z oczu i 
nigdy więcej się nie pojawiły. Zaś pręt leszczyny, który wetknął w ziemię, 
wypuścił trzy długie pędy i co cudowniejsze, z liśćmi i orzechami. Mężowie zaś 
owi widząc, co się dzieje, stali osłupieni. On zaś gościnnie zaprasza ich na 
śniadanie i z torby plecionej z łyka wyjmuje spleśniały chleb i kawał sera i tę 
Samą torbę kładzie na trawę jako stół, a na to gruby obrus i resztę. Tymczasem 
gdy spożywali śniadanie i gdy pili wodę z dzbana, dwa pędy czy pręty uschły i 
spadły, lecz trzeci o wiele wyżej i szerzej wyrósł. Stąd u gości wzrósł większy 
podziw połączony z bo jaźnią. A on: "Cóż się dziwicie? - rzecze. Wiedzcie, że z 
naszego rodu urodzi się wielu panów, lecz zawsze jeden będzie panować. 
Jednak gdyby wasza pani tak bardzo nie spieszyła się w tej sprawie, lecz przez 
krótki czas wyczekiwała biegu wypadków, gdyby po mnie tak szybko nie 
posłała, tylu panów miałaby wasza ziemia, ilu by książęcych synów natura 
wydała"11. 

 
VII 

 
Potem odziany w szaty książęce i w królewskie obuwie obuty, oracz dosiadł 

ostrego konia. Jednak nie zapominając o swoim stanie zabrał ze sobą swoje 
chodaki, w całości zszywane z łyka, które kazał zachować na przyszłość i 
[które] są przechowywane w Wyszehradzie w izbie księcia do dziś i na wieczne 
czasy. Działo się zaś, gdy szli krótszą drogą, że jednak dotąd owi posłowie 
jakby nie śmieli mówić do nowego pana, lecz jak gołębie - skoro kiedyś jakiś 
obcy do nich przyłączy się, najpierw się go boją i rychło w samym lataniu do 
niego się przyzwyczajają, i mają za swego, i lubią - tak oni jadąc gwarzyli i 
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skracali drogę rozmowami i żartując dowcipnymi słowami oszukiwali 
zmęczenie. Jeden, który był śmielszy i szybszy w języku, rzekł: ,,Powiedz nam, 
panie, po co kazałeś nam zachować te chodaki z łyka zszywane i do niczego 
niezdatne, jak tylko do wyrzucenia; nie możemy się dosyć nadziwić?" Ów do 
nich rzecze: "Po to wam kazałem i każę na wieki je zachować, aby nasi 
potomkowie wiedzieli, skąd pochodzą, i aby zawsze żyli trwożliwi i czujni, czy 
ludzi powierzonych sobie od Boga przez pychę niesprawiedliwie nie uciskają, 
ponieważ z natury wszyscy jesteśmy równi. Teraz zaś i mnie niech wolno 
będzie was nawzajem zapytać, czy bardziej pochwały godne jest z ubóstwa 
dojść do dostojeństw, czy z dostojeństwa wrócić do ubóstwa? Niezawodnie 
odpowiecie mi, że lepiej jest dojść do sławy niż wrócić do ubóstwa. 

Ale jednak bywają niektórzy zrodzeni ze szlachetnego rodu, lecz potem do 
szpetnego ubóstwa przywiedzeni i unieszczęśliwieni; gdy innym opowiadają, że 
ich rodzice byli sławni i możni, dobrze wiedzą, że siebie samych stąd więcej 
wstydzą i szpecą, ponieważ przez swoją opieszałość to utracili, co tamci mieli 
dzięki swej zapobiegliwości. Albowiem fortuna zawsze kołem się toczy, już to 
tych wynosi na szczyty, już to tamtych w przepaść pogrąża. Stąd zdarza się, że 
zaszczyty ziemskie, które niegdyś przysparzały sławy, z hańbą bywają utracone. 
Zaś ubóstwo przezwyciężone przez cnotę nie kryje się pod wilczą skórą, lecz 
zwycięzcę, którego niegdyś ze sobą do piekieł ciągnęło, wynosi do gwiazd". 

 
VIII 

 
Skoro zaś przemierzyli drogę i już, już blisko do miasta podchodzili, 

naprzeciw nim pośpieszyła pani otoczona swoim dworem; i wzajemnie 
złączywszy swe prawice, z wielkim rozradowaniem wchodzą pod dach, 
usadawiają się przy stole, wzmacniają ciała darami Cerery i Bachusa, resztę 
nocy oddają Wenerze i Hymenowi.  

Ten mąż, który za swoje męstwo słusznie mężem jest nazywany, poskromił 
prawami to dzikie plemię i nieokiełznany lud okiełznał władzą i przywiódł do 
poddaństwa, którym teraz jest ujarzmione, i wszystkie prawa, według których ta 
ziemia żyje i jest rządzona, sam z samą Luboszą podyktował. 

 
IX 

W czasie tych pierwocin praw, pewnego dnia wspomniana pani, proroczym 
duchem natchniona w obecności swego męża Przemyśla i innych starszych ludu 
tak prorokowała: „Gród już widzę, który sławą dosięgnie gwiazd. Jest miejsce w 
lesie odległe od tej wioski o trzydzieści mil, oblewa je Wełtawa. 

Od północnej strony chroni je bardzo głęboką doliną rzeczka Bruska. Z 
południowego boku góruje nad okolicą szeroka, nader skalista góra, która od 
skał zwana jest Petrin; góra ta skrzywia się na kształt delfina, morskiej świni, 
biegnąc aż do wspomnianej rzeczki. Gdy tam przyjdziecie, znajdziecie w środku 
lasu człowieka ciosającego próg domu. I ponieważ do niskiego progu schylają 
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się także wielcy władcy, od tego zdarzenia gród, który zbudujecie, nazwiecie 
Praga. W tym grodzie kiedyś w przyszłości wyrosną dwie złote oliwki, które 
swoimi wierzchołkami przenikną aż do siódmego nieba i będą jaśnieć na cały 
świat znakami i cudami. Będą im oddawać pokłon i czcić ofiarami i darami 
wszystkie plemiona ziemi czeskiej i pozostałe narody. Jedna z nich będzie 
zwana "Większa Sława", druga "Wojów Uciecha""12. 

Więcej by była mówiła, gdyby nie uszedł ze stworzenia Bożego piekielny 
duch proroczy. Natychmiast udano się do starego lasu i po znalezieniu danych 
znaków zbudowali na wspomnianym miejscu miasto, panią całych Czech, 
Pragę. I ponieważ w onych czasach dziewice tej ziemi dorastały bez jarzma, jak 
Amazonki troszcząc się o wojenną broń i wybierając sobie przewodniczki, na 
równi z młodzieńcami wojowały, po męsku brały udział w polowaniach po 
lasach - nie brali ich mężowie, lecz one sobie mężów brały, jakich i kiedy 
chciały, i jak w rodzie scytyjskim Połowców, czyli Pieczyngów, mężczyzna i 
kobieta w ubraniu się nie różnili. Stąd tak bardzo wzmogła się niewieścia 
śmiałość, że na jednej skale, niedaleko wspomnianego grodu, zbudowały sobie 
gród obronny samym położeniem, któremu od słowa "dziewy" nadana była 
nazwa Devin. Co widząc młodzieńcy, przeciw nim bardzo wielkim gniewem 
poruszeni, w o wiele większej liczbie razem się zgromadziwszy nie dalej jak na 
słyszalność jednej trąby, na drugiej skale między krzakami zbudowali gród, 
który współcześni nazywają Wyszehrad, wtedy zaś od chruściny wziął nazwę 
Chwrasten. I ponieważ dziewczęta często były chytrze j sze w zwodzeniu 
chłopców, często zaś chłopcy byli silniejsi, raz wojna, raz pokój był między 
nimi. I po zawarciu pokoju obie strony postanowiły zgromadzić się przy jadle i 
napoju i przez trzy dni bez broni w ustalonym miejscu urządzić wspólną 
zabawę, uroczysty symbol zgody. Cóż więcej? Młodzieńcy z dziewczętami nie 
inaczej chodzą na biesiady niż jak gdyby drapieżne wilki, szukające żeru wpadły 
do owczarni. Pierwszy wesoły dzień przepędzili przy jedzeniu i nadmiernym 
piciu. 

Gdy chcieli gasić pragnienie, inne pragnienie wyrosło13. Młodzieńcy 
niecierpliwie do nocnej godziny radość swą odwlekają. ... noc była, lśnił księżyc 
na pogodnym niebie14. Wówczas grając na rogu jeden z nich dał znak mówiąc: 
„Dosyć bawiliście się, dosyć najedli i napili15. Wstańcie! Złota Wenus was woła 
dźwięcznymi cymbałami”.   

I natychmiast każdy porwał jedną dziewczynę. Gdy zaś nastał ranek, już po 
rozpoczęciu pokojowego przymierza małżeńskiego, po zabraniu z ich grodu 
darów Cerery i Bachusa oddały puste mury lemnijskiemu Wulkanowi. I od tego 
czasu, po śmierci księżny Luboszy, są nasze niewiasty pod władzą mężów. 

Lecz ponieważ wszystkim pewnie pozostaje iść tam, gdzie poszedł Numa i 
Ancus16, już Przemysł pełen dni, gdy ustanowił przepisy praw, został porwany 
do zięcia Cerery, którego za życia czcił jako boga. Po nim objął panowanie 
Niezamysł. Skoro tego porwała śmierć, Mnata otrzymał odznaki władzy 
książęcej. Po jego odejściu z tego życia Wojen objął rządy. Po jego zgonie 
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Unisław rządził księstwem. Gdy jego życie przerwały Parki, Krzesomysł był 
osadzony na wysokości tronu. Po wyrwaniu go z życia, Neklan owładnął tronem 
księstwa. Skoro ten odszedł z życia, wstąpił na tron Gościwit. O życiu więc jak 
również i o śmierci tych książąt zachowuje się milczenie: tak dlatego, że oddani 
brzuchowi, spaniu, nieokrzesani i nieuczesani, upodobnieni byli do bydła, zaiste 
przeciw naturze ciało było im rozkoszą, dusza ciężarem - jak dlatego także, że w 
owym czasie nie było nikogo, kto by piórem czyny ich zachował pamięci. Lecz 
milczmy o tych, o których się milczy, i wróćmy tam, skąd trochę zboczyliśmy. 

 
X 
 

Gościwit zaś zrodził Borzywoja17, który pierwszy z książąt był ochrzczony 
przez czcigodnego Metodego biskupa na Morawach, za czasów cesarza Arnulfa 
i króla tych Moraw Świętopełka. Sądziliśmy, że nie jest zbyteczne do tego 
dzieła naszego, w tym miejscu włączyć pokrótce kredkami liter to, co 
usłyszeliśmy z opowiadanej wieści o bitwie, niegdyś bardzo dawno temu, za 
czasów księcia Neklana stoczonej na polu zwanym Turzko między Czechami a 
Łączanami, którzy teraz przez współczesnych od grodu Żatec nazywani są 
Żatczanami. Nie chcemy zaś pominąć milczeniem, skąd z dawna lud ten 
nazywany był Łączanami. Mianowicie owa ziemia jest podzielona na pięć krain, 
według ich położenia. Pierwsza kraina położona jest około rzeki zwanej Hutna; 
druga jest po obu stronach rzeki Chomutovka; trzecia rozciąga się w obwodzie 
strumienia Blśanka; czwarta, która zwana jest Leśna, w obrębie rzeki Berounki; 
piąta, która jest w środku, zwana Łąka, najpiękniejsza dla oczu, 
najkorzystniejsza do uprawy, także najbujniejsza zasiewami i najobfitsza w łąki, 
skąd i nazwę wzięła ta kraina, ponieważ łąka po łacinie mówi się pratum18. I 
ponieważ ta kraina najpierwej, dawno przedtem, nim założony był gród Żatec, 
była zamieszkała przez ludzi, słusznie mieszkańcy jej, od krainy nazwani byli 
Łączanami. Przewodził im książę imieniem Włościsław, mąż waleczny, w 
rynsztunku wojennym śmiały, a w zamysłach ponad miarę chytry; i mógł być 
zwany dość szczęśliwym w bitwach, gdyby ostateczny los nie przywalił go 
nieszczęśliwym końcem. Albowiem często wszczynał wojnę przeciw Czechom i 
zawsze z łaskawości Marsa i przychylności bogów zwyciężał i kraj ich często 
najeżdżając, mordami, pożarami i łupiestwem okrutnie pustoszył, i samych 
najprzedniejszych w ludzie tak bardzo osłabił w obronie, że zamknięci w małym 
grodku, zwanym Lewy Hradec, bali się uderzeń wrogów na grodek. Ten [książę] 
– między dwiema górami Medvez i Pripek, to jest na pograniczu dwóch 
prowincji, Bilina i Litomierzyce - założył gród, który nazwał swoim imieniem 
Włościsław i osadził w nim mężów niebezpiecznych z powodu zdrady obydwu 
ludów, ponieważ pomagali oni stronie czeskiej. I jak we wszelkiej odmianie 
rzeczy powodzenie podnosi, przeciwność upokarza serce człowieka, z bardzo 
wielkiego powodzenia, które zawsze uzyskiwał w walkach, tak podniesione i 
wywyższone było serce księcia, że zapłonął dziką chęcią posiadania całych 
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Czech. Ach! Umysł ludzki nieświadomy przyszłości często swoim przeczuciem 
jest oszukany, często dzieje się, że przed upadkiem serce bywa podniesione, tak 
jak przed radością często poniżone. Wnet nadęty wyniosłą wzgardą pychy, 
chcąc wiedzieć, jak potężna jest jego siła, posłał miecz na wszystkie krańce całej 
prowincji z tym ogłoszeniem książęcej woli, że każdy przewyższający 
wysokością ciała miarę miecza, bez wątpienia mieczem będzie ukarany, jeżeli 
wyruszy do bitwy opieszałej, niż było rozkazano. Skoro zobaczył 
zgromadzonych na umówionym miejscu szybciej od rozkazu, stojąc na środku 
wzniesienia, otoczony wieńcem ludu i wsparty na tarczy, rozmachu jąć ręką 
miecz, tak rozpoczął: ,,Żołnierze, w których ręku jest ostateczne zwycięstwo! 
Niegdyś niejeden raz zwyciężaliście, czyńcie, czegoście już dokonywali! Na co 
wam broń? Broń nosilibyście dla wyobrażenia służby żołnierskiej! Raczej 
jednak weźcie ze sobą sokoły, krogulce, czaple i całe tego rodzaju ptactwo, 
które bardziej zdatne jest do wesołości i zabawy; ciała nieprzyjaciół, jeżeli 
trafem się nadarzą, damy mu do pożarcia. Świadkiem bóg Mars i pani moja 
Bellona, która mi uczyniła wszystko dobre, przysięgam na rękojeść mego 
miecza, który trzymam w ręku, że zamiast ich dzieci, do piersi matek przyłożę 
szczenięta19. Podnieście proporce! Odrzućcie zwlekanie! Przygotowanym 
zawsze szkodziła zwłoka. Już idźcie szybko i zwyciężcie szczęśliwie!" 

Powstał krzyk pod niebiosy; zdatny i niezdatny, silny i cherlawy, i 
niedołężny wrzeszczeli: "Do brom, do broni"; w bitwie parszywa kobyła sikacze 
jak ostry rumak. I tak dalej. 

 
XI 

 
W tym czasie pewna kobieta, jedna z wielu wróżek, wołając do siebie 

pasierba, który już był wyruszał na bitwę, rzecze: "Chociaż nie jest w zwyczaju, 
aby macochy dobrze czyniły swoim pasierbom, jednak pamiętając związek z 
twoim ojcem ostrzegam że, jak mógłbyś pozostać przy życiu, jeśli chcesz. 
Wiedz, że duchy lub strzygi Czechów przewyższyły czarami nasze czarownice, 
dlatego po wybiciu naszych co do jednego zwycięstwo będzie dane Czechom. 

Abyś ty na koniec zdrów uszedł z tej klęski, twemu przeciwnikowi, 'którego 
zabijesz w pierwszym starciu, utnij oba uszy, wsadź do twej torby i między 
dwiema nogami konia dobytym z pochwy mieczem naznacz ziemię kształtem 
krzyża. To bowiem czyniąc przerwiesz niewidzialne więzy, którymi na skutek 
gniewu bogów oplatane ikonie wasze będą ustawać i padać jakby zmęczone 
długą drogą, i natychmiast wskakując na konia zaczniesz uciekać, i jeżeli za 
tobą będzie narastała wielka groza, nigdy nie będziesz oglądać się wstecz, lecz 
przyspieszysz ucieczkę i w ten sposób zaledwie ty sam jeden uciekniesz. 
Albowiem bogowie, którzy wam towarzyszyli w boju, obrócili się na pomoc 
waszym nieprzyjaciołom. A przeciwnie dla Czechów, nie mających siły opierać 
się wrogom, zwłaszcza już tylekroć zwyciężającym, było jednym pobitych 
zbawieniem nie spodziewać się zbawienia"20. 
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Lecz jak zawsze ludzie niewierzący i dlatego skłonniejsi do złego, gdzie brak 
sił i dobrych sposobów, natychmiast zwracają się do gorszych stron nieprawości 
- nie inaczej ci ludzie oddani marnym obrzędom, więcej wierzący kłamstwom, 
zwątpiwszy już o siłach i żołnierskiej broni, poszli do pewnej czarownicy i 
radzili się jej i nalegali, aby wyjawiła, co trzeba czynić w tak wielkim 
niebezpieczeństwie lub jaki wynik osiągnie przyszła wojna. Ona, jako że była 
pełna wieszczego ducha, nie zatrzymywała ich długo dwuznaczną zawiłością 
słów: "Jeżeli chcecie - rzecze - dosięgnąć triumfu zwycięstwa, musicie najpierw 
wypełnić rozkazy bogów. Więc złóżcie na ofiarę osła waszym bogom, aby byli 
dla was ochroną. Ofiarę tę złożyć nakazuje najwyższy Jowisz i sam Mars, i 
siostra jego Bellona, i zięć Cerery". Poszukano tymczasem biednego osiołka i 
zabito, i jak było rozkazano, na tysiąc tysięcy kawałeczków został rozsiekany i 
przez całe wojsko w oka mgnieniu zjedzony. Gdy tak się pokrzepili oślim 
mięsem - rzecz .podobna cudowi – mogłeś ujrzeć wesołe szeregi i mężów 
gotowych na śmierć jak leśne wieprze, i tak jak po wodnistej mgle słońce staje 
się jaśniejsze i milsze dla oka, tak po nadmiernej gnuśności owe wojsko było 
rzeźwiejsze i śmielsze do walki. 

 
XII 

 
W tym czasie ich książę Nefcian, tchórzliwszy niż zając i szybszy w ucieczce 

niż Part, przestraszył się grożącej bitwy i zmyśliwszy chorobę ukrył się w wyżej 
wymienionym grodzie. Cóż miały czynić członki bez głowy, cóż żołnierze w 
bitwie bez wodza? Był wówczas pewien mąż znakomity urodą ciała, wiekiem i 
imieniem, Tyro21, ów drugi po księciu władzą, który stojąc w bitwie naprzeciw 
tysiąca atakujących żadnego się nie bał, nikomu nie umiał ustąpić. Tego książę 
potajemnie do siebie woła i nakłania, aby przywdział jego zbroję i z wiedzą 
niewielu dworzan nakazuje dosiąść książęcego konia i aby zamiast niego 
żołnierzy wiódł na pole bitwy, które niedaleko od grodu, lecz jakby [na] dwa 
stajania było odległe. Przybyli na pole wybrane przez oba wojaka, lecz Czesi 
wcześniej zajęli pagórek sterczący na środku pola, skąd i wcześniej widzieli 
nadchodzących nieprzyjaciół, i [skąd] ten, którego miano za księcia, Tyro, stojąc 
na wyższym miejscu, mógł przemówić do żołnierzy: "Gdyby godziło się księciu 
dodawać słowami męstwa żołnierzom, zatrzymywałbym was licznymi 
zawiłościami mowy. Lecz ponieważ nieprzyjaciel stoi przed oczyma i krótki 
czas pozostaje na przemowy. Niechaj mi się godzi zapalić was niewielu 
słowami. 

Na wojnie u wszystkich równe jest pożądanie walki, ale nierówne warunki 
zwycięstwa. Oni biją się za sławę niewielu, my walczymy za ojczyznę i za ludu 
i naszą wolność i ostateczne zbawienie; oni by zrabować cudze, my aby obronić 
słodkie dziatki i drogie małżonki. Nabierzcie odwagi i bądźcie mężami! 
Albowiem bogów waszych, którzy do tego czasu byli obrażeni, przebłagaliście 
ofiarami, jakimi chcieli być zjednani. Przeto nie bójcie się, ponieważ ci, którym 
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w bitwie strach zaćmi ducha, wpadają w największe niebezpieczeństwo; odwagę 
zaś uważać można za mur, odważnym i sami bogowie pomagają. Wierzcie mi, 
za owym. obozem leży wasze zbawienie i sława. I gdybyście podali tyły 
nieprzyjacielowi, jednak nie ujdziecie śmierci. Lecz oby śmierci! Zaprawdę, 
będzie się działo gorzej od śmierci, małżonki wasze zgwałcą w oczach waszych 
i na ich łonach dzieci żelazem rozsiekają, a do karmienia dadzą im szczenięta22 - 
ponieważ dla zwyciężonych jedyną cnotą jest nic nie wzbraniać zwycięzcom". I 
tak dalej. 

W tym czasie na j okrutniejszego serca książę Łączan przybywając z 
przeciwnej strony z najpyszniejszym plemieniem, któremu i dziś od złego ducha 
wrodzone jest pysznić się, skoro ujrzał, że nieprzyjaciele nie ustąpili z placu, 
rozkazał swoim na chwilę stanąć i jakby bolejąc nad losem nieprzyjaciół, tymi 
słowami pobudzał ducha swoich: 

"O, nędzne cienie tchórzliwych ludzi daremnie zajmują pagórki, tym, którym 
brak sił i wojennych umiejętności, ani pagórek nie pomoże, jeżeli słabe jest 
męstwo. Patrzcie, że nie śmieją zabiec wam pola na równinie; niezawodnie, jeśli 
się nie mylę, już przygotowują się do ucieczki. Lecz wy, zanim uciekną, rzućcie 
się na nich nagłym atakiem i sprawcie zwykłym obyczajem, aby byli stratowani 
pod waszymi nogami jak licha słoma. Szczędźcie swych strzał, swej przedniej 
broni, abyście nie splugawili jej krwią tchórzy, lecz raczej wypuśćcie ptactwo, 
które niesiecie, abyście postraszyli sokołami szeregi bojaźliwe jak gołębie!"  

Gdy to się stało, taki był gąszcz różnych ptaków, że pod ich piórami 
przyćmione zostało powietrze jak pod wodnistą mgłą lub w czasie czarnej 
burzy. Ujrzawszy to nieustraszony Tyro, przerywając zaczętą przemowę, 
powiedział do swoich: "Gdyby się przypadkiem zdarzyło, że zginąłbym w 
bitwie, pogrzebcie mnie w tym pagóreczku i zbudujcie mogiłę, na wieki po mnie 
nazwaną"; stąd i dziś nazywa się grobem najmężniejszego żołnierza Tyra. I 
natychmiast wypadając niby największa bryła skały, która oderwana piorunem z 
wierzchołka wysokiej góry niesiona jest przez przepaściste miejsce ścierając 
wszystkie przeszkody - nie inaczej runął najdzielniejszy bohater Tyro w 
najgęstsze szeregi nieprzyjaciół i jakby ktoś w ogrodzie ścinał żelazem delikatne 
maki, tak [on] ścinał mieczem głowy stojących naprzeciw nieprzyjaciół, dopóki, 
nadziany włóczniami jakby jeż, nie padł w środku rzezi na wielki stos 
poległych. 

Nie wiadomo, kto od kogo lub od jakiej rany każdy zginął, owszem, to jedno 
wiemy na pewno, że Czesi posiedli zwycięstwo po wybiciu wszystkich 
łączańskich ludzi aż do jednego, oprócz tamtego mianowicie, którego kiedyś 
idącego na bitwę macocha wprzód przestrzegła. Ten [bowiem], gdy spełnił 
rozkazy macochy, wymknął się chyżą ucieczką i gdy wzburzony przyszedł do 
domu, oto małżonkę jego zmarłą opłakiwano. Skoro zobaczył ją mąż jej, gdy 
odkrył jej postać - rzecz podobna zmyśleniu - było widać, że zwłoki w kobiecej 
piersi mają ranę i uszy obcięte. Wtedy mąż przypominając sobie, co było 
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uczynione w bitwie, wyjął z torby uszy z zakrwawionymi nausznicami i poznał, 
że ona była w postaci owego przeciwnika, którego zabił na wojnie23. 

 
XIII 

 
Potem Czesi wszedłszy do owej ziemi i bez niczyjego oporu ją 

spustoszywszy zburzyli grody, spalili wsie i wzięli wielki łup. Wśród tego 
znaleźli książęcego syna kryjącego się u jednej starej kobiety. Kiedy go książę 
zobaczył, chociaż poganin, jednak zlitowawszy się nad nim jakby dobry katolik, 
oszczędził jego młodość i urodę i zbudowawszy na równinie nad brzegiem rzeki 
Ohrzy koło wsi Postoloprty, gdzie teraz widoczny jest klasztor świętej Marii, 
nowy gród nazwany Drahuś, przekazał gród-i chłopca wychowawcy imieniem 
During, któremu przedtem jego ojciec go powierzył; był on rodem z Serbii, 
zbrodnią prześcigający miarę człowieka, mąż gorszy od najgorszego i 
okrutniejszy od wszystkich bestii. Co stało się bodaj za radą wszystkich 
komesów, aby lud, który był rozproszony, do syna książęcego jako do władcy 
zleciał się jak pszczoły do swej mateczki; tudzież jeżeliby kiedy chcieli stawiać 
opór, na równinie łatwo byliby mogli być schwytani; tudzież ponieważ z obcym 
mężem nie tak szybko spiskowałby lud miejscowy. Tak zarządziwszy wrócili do 
swoich z wielką radością i zwycięskie orły odnieśli na ich stoiska. 

W tym czasie niegodziwy Serb, gorszy niż poganin, dopuścił się okrutnej 
zbrodni. Jednego dnia zatem donieśli rybacy, że w spokojnej wodzie pod 
nowym lodem zebrało się niemało ryb, lód bowiem był przezroczysty, nie 
naruszony jeszcze i nie zabrudzony kurzem. Wtedy ów drugi Judasz During 
mniemając, że jest stosowny czas do popełnienia nikczemności, którą dawno w 
złej myśli i w złym sercu uknuł przeciw życiu swego pana, rzekł do chłopca, 
którego przysposabiał się zabić zdradą: "Pójdziemy łowić ryby!" Gdy tam 
przyszli, rzecze: "O, moje paniątko, popatrz, oto pod lodem więcej niż tysiąc 
pływających ryb". Gdy zaś ów jak to chłopiec, dziecinnie zginając kolana, 
beztroski oglądał ryby pod lodem – siekierą ugodził delikatną szyję i własny 
wychowawca zabił tego, którego oszczędził wróg. Uciekli wszyscy od takiego 
widowiska. Lecz ów, więcej niż ojcobójca, czego nie mógł jednym rzutem 
siekiery, dokonał nożykiem ucinając jak prosiątku głowę swemu młodziutkiemu 
panu, owinął ją jakby na cześć swego władcy w czyste płótno, chowając pod 
płaszcz, aby - nieszczęsny! na własną szkodę - odnieść do księcia, który mu 
chłopca powierzył. Niesie bez zwłoki straszny dar, mając nadzieję za taki czyn 
otrzymać niezliczone podarunki, i znajduje księcia w zamku praskim siedzącego 
na naradzie z wszystkimi komesami; i mniema, że będzie najlepiej, gdy ogłosi 
swój czyn przed wszystkimi w kole: wchodzi i pozdrawia księcia, i wzajemnie 
powitany stojąc czeka, i gdy dany mu jest głos, mówi: "Otóż ja, otóż ja jeden 
sprawiłem moją siekierą, że wy wszyscy możecie bezpieczni spać na oba uszy. 
Często bowiem jedna i najmniejsza iskierka, którą nieostrożny stróż domu 
zostawi pod miałkim popiołem, wywołuje wielkie pożary i nie tylko sam dom, 
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lecz także obejmie i spali samych panów domu. Tę iskrę mogącą wam szkodzić 
w przyszłości ja, zawczasu czujny i przewidujący, zgasiłem, i was i waszych 
potomków jakby boską przepowiednią ostrzeżony uchroniłem od mogącej 
nadejść klęski. Wy zaś, którzy jesteście głowami tej ziemi, znajdziecie nazwę 
tego czynu. Jeżeli jest zasługą, uczyńcie, aby wszyscy wiedzieli, jak się 
zasłużyłem; albo jeżeli powiecie, że jest zbrodnią, więcej mi zawdzięczacie, 
ponieważ wy sami nie popełniliście zbrodni. Czy dlatego powinniście byli 
oszczędzić dziecko, że jego ojciec chciał zabić wasze dzieci i waszym 
małżonkom szczenięta24 przyłożyć do karmienia? Pewnie. Wściekłego wilka ani 
mięso smaczne, ani posoka. 

Oto mściciel krwi ojcowskiej, mogący wam kiedyś szkodzić, leży 
zwyciężony bez waszej krwi. Idźcie lepiej, szybciej obejmijcie królestwo, które 
bez lęku szczęśliwiej będziecie posiadali na wieki". 

I zaraz podniósł na talerzu delikatną głowę, z której nie znikło jeszcze nic z 
żywego człowieka, jak tylko tyle, że była pozbawiona głosu. Przeraził się 
książę, zadrżały serca komesów, podniósł się przelękniony pomruk. Wtedy 
książę odwrócił głowę od niegodziwego daru i otworzył usta do takiej 
przemowy: 

"Zabieraj sprzed oczu naszych twoje dary, przeklętaku! Twoje zbrodnie 
przechodzą miarę i nie znajdują przebaczenia ani godnej ich pomsty. Na takie 
bezeceństwo ani nie może być wymyślony godny go wyrok, ani równa mu kara. 
Czy sądzisz, że gdybym chciał, nie byłbym mógł uczynić [tego], co uczyniłeś? 
Mnie zaś godziło się zabijać nieprzyjaciela, lecz tobie nie godziło się zabijać 
pana. Ten grzech, którym zgrzeszyłeś, jest większy niż to, co grzechem nazwać 
można25. Zapewne, ktokolwiek ciebie by zabił lub na śmierć zasądził, popadnie 
nie tylko w jeden grzech, ale w podwójny grzech, ponieważ i grzech, że 
będziesz zabity, i grzech, że zabiłeś pana, za obydwa grzechy nosiłby potrojony 
grzech. Zaprawdę, jeżeli za tę tak niesłychaną zbrodnię spodziewałeś się od nas 
jakiejś nagrody, wiedz, że tobie jako wielki dar to będzie dane, że jedną z trzech, 
jatką chcesz, śmierć wybierzesz: albo rzucisz się z wysokiej skały, albo 
własnymi rękoma powiesisz się na jakimkolwiek drzewie, albo zbrodnicze twe 
życie zakończysz mieczem". Na to mąż jęknąwszy rzekł: "Och! jak jest 
człowiekowi źle, gdy przydarzy mu się wbrew nadziei". I natychmiast 
odszedłszy powiesił się powrozem na wysokiej olsze; stąd ową olchę, jak długo 
nie padła, ponieważ była obok drogi, nazywano olchą Duringa. I ponieważ bywa 
opowiadane, że to zdarzyło się w starodawnych czasach, pozostawiamy sądowi 
czytelnika, czy są to fakty, czy zmyślenia. Teraz godzi się, aby pióro nasze, 
chociaż stępione, niemniej jednak wierne, naostrzyło się do opisania tych rzeczy 
godnych pamięci, które zaleca prawdziwa opowieść wiarygodnych. 

 
XIV 
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W roku od wcielenia Pańskiego 894 ochrzczony został Borzywoj, pierwszy 
książę świętej wiary katolickiej26, w tym samym roku Świętopełk król Moraw - 
jak się powszechnie mówi - znikł ze środka wojsk swoich i nigdy się nie zjawił. 
Ale po prawdzie, gdy poznał wgłębiwszy się w siebie, że niesprawiedliwie i 
jakby niepomny dobrodziejstwa podniósł broń przeciw Arnulfowi, panu 
swojemu, cesarzowi i kumotrowi, który podporządkował mu nie tylko Czechy, 
lecz także inne krainy – stąd aż do rzeki Odry i stamtąd w kierunku Węgier aż 
do rzeki Hron - kierowany skruchą, w ciemnościach, o północy, bez niczyjej 
wiedzy dosiadł konia i przeszedłszy swoje obozy uciekł do miejsca położonego 
na stoku góry Zobor, gdzie niegdyś jego staraniem i pomocą trzej pustelnicy 
wybudowali kościół w wielkim i dla ludzi niedostępnym borze. Gdy tam 
przybył, w ukrytym miejscu tegoż boru zabił konia i miecz zagrzebał w ziemi; 
kiedy z brzaskiem dnia przystąpił do nie wiedzących, kim był, pustelników, 
został po zakonnemu ogolony i ubrany w habit pustelniczy i jak długo żył, 
pozostał wszystkim nieznany; lecz gdy poczuł, że już umiera, dał się poznać 
mnichom, kim jest, i natychmiast umarł. 

Krótki czas, lecz mniej szczęśliwie jego synowie posiadali jego królestwo, po 
części rozszarpane przez Węgrów, po części przez wschodnich Niemców, po 
części przez Polaków do gruntu wrogo spustoszone27. 

 
XV 

 
Borzywoj zaś zrodził dwóch synów, Spycigniewa i Wratysława, z tej, 'która 

była córką Sławibora, komesa z grodu Pśov, imieniem Ludmiła. Po jego 
odejściu drogą wszelkiego ciała, nastąpił szczęśliwie na ojcowskie księstwo 
Spycigniew; po jego śmierci otrzymał księstwo Wratysław, który pojął żonę 
imieniem Dragomira, z najtwardszego rodu lutyckiego - i samą twardszą od skał 
dla wiary [chrześcijańskiej] - z kraju zwanego Stodor. Ona urodziła dwóch 
synów, Wacława Bogu i ludziom miłego i Bolesława obmierzłego 
bratobójstwem. Jak zaś za łaską Bożą, zawsze uprzedzającą i wszędzie 
następującą, książę Borzywoj otrzymał sakrament chrztu świętego albo jakim 
sposobem przez jego następców w tych stronach z dnia na dzień rozszerzał się 
święty obrządek katolickiej wiary, albo który pełen wiary książę, jakie lub ile 
najpierw kościołów na chwałę Bożą wybudował - wolimy pominąć niż nużyć 
czytelników, ponieważ to już przez innych opisane czytamy: jedno w przywileju 
dla kościoła morawskiego, jedno w końcu dziejów tej ziemi i Czech, jedno w 
żywocie lub w opisie męczeństwa najświętszego naszego patrona i męczennika 
Wacława28; albowiem i jadło, które częściej jest jadane, obrzydnie. W ciągu zaś 
tych lat, które poniżej notujemy, stało się to, czegośmy wyżej dotknęli, lecz nie 
mogliśmy się wywiedzieć, w których by latach lub porach się zdarzyło29. 

W roku 
W roku 
W roku 
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W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
W roku 
 

XVI 
 

od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
od wcielenia 
Pańskiego 895 
Pańskiego 896. 
Pańskiego 897. 
Pańskiego 898. 
Pańskiego 899. 
Pańskiego 900. 
Pańskiego 901. 
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Pańskiego 902. 
Pańskiego 903. 
Pańskiego 904. 
Pańskiego 905. 
Pańskiego 906. 
Pańskiego 907. 
Pańskiego 908. 
Pańskiego 909. 
Pańskiego 910. 
Pańskiego 911. 
Pańskiego 912. 
[W roku od wcielenia Pańskiego 913.] W roku od wcielenia Pańskiego 914. 

[W roku od wcielenia Pańskiego 915.] W roku od wcielenia Pańskiego 916. [W 
roku od wcielenia Pańskiego 917.] W roku od wcielenia Pańskiego 918. [ W 
roku od wcielenia Pańskiego 919.] W roku od wcielenia Pańskiego 920. [W 
roku od wcielenia Pańskiego 921.] W roku od wcielenia Pańskiego 922. W roku 
od wcielenia Pańskiego 923. W roku od wcielenia Pańskiego 924. W roku od 
wcielenia Pańskiego 925. W roku od wcielenia Pańskiego 926. W roku od 
wcielenia Pańskiego 927. W roku od wcielenia Pańskiego 928. 

 
XVII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 929 dnia 28 września święty Wacław30 

książę Czechów, przez braterską zdradę umęczony w grodzie Boleslav,Wstąpił 
szczęśliwie na wieczny dwór niebiański.Jak zatem Bolesław, niegodny 
nazwania bratem świętego męża, zdradliwie zaprosił był na ucztę brata swego, 
którego raczej zamyślał zabić w celu zagarnięcia rządów królestwa, albo jak 
przed ludźmi, lecz nie przed Bogiem, ukrywał wanę bratobójstwa - sądzę, że 
"wystarczająco opowiedziano w pochwale męczeństwa tegoż świętego męża. Po 
końcu jego życia drugi Kain, Bolesław, otrzymał - och, źle nabyte - księstwo. 
Podczas tej uczty, która - jak wyżej opowiadaliśmy - obmierzła była 
bratobójstwem, ze znakomitej małżonki narodził się księciu Bolesławowi 
niepospolity potomek; po tym zdarzeniu nadane mu było imię Strachkwas31, 
które tłumaczy się straszna uczta. 

Jakaż może bowiem być straszniejsza uczta od tej, na której popełniano 
bratobójstwo? Więc książę Bolesław, świadomy popełnionej zbrodni, bojąc się 
kar piekła, zawsze rozważając bystrym umysłem, jakim sposobem mógłby Bóg 
być przebłagany za tę zbrodnię, złożył Panu ślub słowami: "Jeżeli ten mój syn - 
rzecze - zostanie przy życiu, z całego serca mego Bogu go poświęcam, aby był 
kapłanem i służył Chrystusowi przez wszystkie dni swego życia, za mój grzech i 
za lud tej ziemi". 

 
XVIII 
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Potem rodzicie! pomny ślubu, gdy już chłopiec był zdatny do uczenia się i 

bardzo rodzicom miły, ojciec nie mogąc przenieść, aby uczył się przed jego 
oczyma, wysłał go do Ratyzbony przekazując pod zakonne skrzydła opata [w 
klasztorze] świętego Emmeramma męczennika. Tam był uczony praw 
kościelnych i zakonnych, tam odziany w habit mnicha, tam wychowywany aż 
do męskiego wieku. 

O pozostałym biegu jego życia dostatecznie będzie objaśnione w dalszym 
ciągu. O czynach zaś księcia Bolesława nic innego godnego przytoczenia nie 
mogłem się dowiedzieć oprócz jednego, co sądziłem, że pożytecznie jest wam 
wyłożyć. Zatem sługa Boży Wacław, zaskoczony śmiercią, zostawił w stolicy 
Pradze kościół pod wezwaniem św. Wita męczennika, zbudowany, jednak nie 
poświęcony. Aby go raczył poświęcić biskup imieniem Michał, fetory wówczas 
stał na czele kościoła ratyzbońskiego, książę Bolesław, pokornie posławszy 
posłów z wielkimi darami i większymi [jeszcze] obietnicami i przyrzeczeniami, 
zaledwie ubłagał, alby prośbę jego spełnił. Biskup zapewne nie byłby przystał 
na to, gdyby nie rozważył, że to dzieje się dla pamięci i zbawienia duszy 
Wacława, jego już zabitego przyjaciela, ponieważ mąż Boży Wacław, kiedy 
kwitnął w ciele, darzył go bardzo wielkim przywiązaniem jako ojca 
duchownego i najdobrotliwszego biskupa. Albowiem podobnie i biskup Michał 
przybrał go sobie za najukochańszego syna, to często nauczając bojaźni i 
miłości Boga, to często posyłając mu swoje dary, których najbardziej w owym 
czasie potrzebował nowy kościół Chrystusowy. Natychmiast gdy książę 
osiągnął spełnienie swego życzenia, cały lud, i możni, i duchowni, ruszyli 
naprzeciw przybywającego biskupa, pobożnie i z wielką czcią i radością przyjęli 
go w budowlach stołecznej Pragi.  

Cóż więcej? 22 października po poświęceniu kościoła św. Wita męczennika 
biskup uweselony wrócił do domu32. 

 
XIX 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 930 Otto, syn cesarza Henryka, pojął za żonę 

Edgiidę córkę króla Anglów. 
W roku od wcielenia Pańskiego 931 cesarz Henryk uczynił chrześcijanami 

króla Obodrytów i króla Danów. 
W roku od wcielenia Pańskiego 932. 4 marca przeniesione było ciało św. 

Wacława męczennika z grodu Boleslav do grodu Pragi z powodu zazdrości 
zawistnego brata. Ponieważ brat jego Bolesław z dnia na dzień gorzej i gorzej 
czyniąc, nie czując za swój czyn żadnej skruchy, nie mógł ścierpieć w 
nabrzmiałej pychą duiszy, że przez zasługi męczennika swego Wacława Bóg 
ukazywał niezliczone cuda przy jego grobie, potajemnie rozkazał swoim 
służebnym, aby go przeniósłszy do grodu Pragi, w nocy pogrzebali w kościele 
św. Wita, ażeby jeżeli Bóg na chwałę swoich świętych okaże jakieś cuda, były 
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[one] przypisywane zasługom św. Wita a nie jego brata. Resztę jego występków 
ani nie uważam za godne opowieści, ani nie mam o nich pewnych wiadomości. 
Jeden jednak jego czyn dość zuchwały i pamiętny, którego poprzednio w swojej 
młodości dokonał, pragniemy przedstawić Waszej Miłości. Był bowiem ów 
książę Bolesław – jeżeli musi być nazwany księciem, kto był bezbożnym i 
tyranem okrutniej szym od Heroda, straszniejszym od Nerona, przewyższającym 
Decjusza niegodziwością zbrodni, Dioklecjana srogością, skąd, jak mówią, 
zyskał przydomek "Bolesław Srogi" – tak srogi, że nic nie przedsiębrał z 
rozwagą, nic z rozumem, lecz wszystko czynił folgując swej woli i namiętności. 
Stąd stało się, że powziął postanowienie, aby założyć sobie gród na sposób 
rzymski33. I natychmiast zwołał razem starszych ludu, wszystkich co do 
jednego, a wyprowadziwszy ich do lasu koło rzeki Lałby i wskazując miejsce 
odkrył im sekret swego serca mówiąc: "Chcę i rozkazuję, abyście mi tu dookoła 
zbudowali sposobem rzymskim mur grodu bardzo wysoki". Na to oni mówią: 

"My, którzy jesteśmy ustami ludu i dzierżymy odznaki urzędów, my ci 
odmawiamy, ponieważ ani nie umiemy, ani nie chcemy czynić tego, co 
rozkazujesz, ani też nasi ojcowie czegoś takiego dawniej nie czynili. Oto przed 
twoimi oczyma stoimy i raczej temu mieczowi poddamy nasze karki niż jarzmu 
nieznośnej niewoli. Czyń, co chcesz, my bowiem nie posłuchamy twoich 
rozkazów". Wtedy książę zapłonął straszliwym gniewem i wskoczywszy stanął 
na spróchniałym pniu, który przypadkiem leżał tam w lesie, i wyciągnąwszy 
miecz rzekł: 

"O, tchórze i synowie tchórzliwych ojców, jeżeli nie jesteście półmężami lub 
gorszymi od zgnilizny ulęgałki, potwierdźcie słowa czynami i spróbujcie, czy 
lżej jest poddać karki pod miecz, czy pod jarzmo niewoli". Rzecz była godna 
widzenia i zdumiewająca zuchwałością gwałtownego księcia. Albowiem gdyby 
miał w jednym ciele tysiąc uzbrojonych prawic, nie byłaby tak drżała ze strachu 
taka gromada ludzi. Gdy książę zobaczył ich bledszych ze strachu od 
bukszpanu, jednego, który był pierwszy między starszymi, chwycił za kędziory 
czupryny [i] uderzając jak mógł najsilniej, uciął głowę jak słabą makówkę. I 
rzekł: 

"Tak chcę, tak zrobię, za rozum stanie wola"34. 
Inni widząc to, ipóźno skłonieni skruchą upadli do kolan księcia prosząc ze 

łzami o przebaczenie. "Już - mówili - panie, odpuść nasze winy, już we 
wszystkim posłuszni będziemy twoim rozkazom, już dobrowolnie czynimy, 
cokolwiek chcesz, abyś nie był dla nas więcej okrutny". I natychmiast, według 
woli księcia, zbudowali gród, tak jak dzisiaj jest widoczny, rzymskim sposobem, 
z mocnym i wysokim murem, który od imienia swego założyciela nazwany 
został Boleslav. 

 
XX 
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W roku od wcielenia Pańskiego 933 Węgrzy, spustoszywszy wschodnich 
Franków, Alemanię i Galię, wrócili przez Italię. 

W roku od wcielenia Pańskiego 934 król Henryk rozgromił Węgrów wielką 
rzezią i wielu z nich wziął do niewoli. 

W roku od wcielenia Pańskiego 935 król Henryk rażony paraliżem. 
W roku od wcielenia Pańskiego 936. Umarł król Henryk, po którym nastąpił 

syn jego Otto, cesarz. 
W roku od wcielenia Pańskiego 937. Umarł Arnulf książę Bawarów. 
W roku od wcielenia Pańskiego 938. Węgrzy znowu przez Sasów wielką 

rzezią zostali zniszczeni i synowie księcia Arnulfa zbuntowali się przeciw 
królowi Ottonowi. 

W roku od wcielenia Pańskiego 939. Król Ludwik pojął za żonę Gerbergę, 
wdowę po Gisalbercie. 

W roku od wcielenia Pańskiego 940. Henrykowi, bratu króla, było oddane 
Księstwo Lotaryńskie i w tym samym roku stamtąd został wypędzony. 

W roku od wcielenia Pańskiego 941. Henryk brat króla z niektórymi Sasami 
spiskował przeciw królowi, lecz nic nie mógł zaszkodzić. 

W roku od wcielenia Pańskiego 942. Gwiazda podobna komecie była 
widoczna przez czternaście nocy i nastąpił ogromny pomór na woły. 

W roku od wcielenia Pańskiego 943. Umarł książę Otto, po którym nastąpił 
w księstwie Konrad, syn Werinhera. 

W roku od wcielenia Pańskiego 944. Węgrzy wielką rzezią byli wytraceni 
przez Koruntanów. 

W roku od wcielenia Pańskiego 945. Umarł Bertold książę bawarski, po 
którym nastąpił Henryk brat króla. 

W roku od wcielenia Pańskiego 946. Ludwik król został przez swoich 
wypędzony z królestwa. 

W roku od wcielenia Pańskiego 947. Umarła pani Edgid królowa35. 
W roku od wcielenia Pańskiego 948. W Ingelheim był odprawiony synod 

przez trzydziestu czterech biskupów. 
W roku od wcielenia Pańskiego 949. Ludolfowi synowi króla urodziła się 

córka Matylda. 
W roku od wcielenia Pańskiego 950. Zbuntował się przeciw królowi książę 

Czechów Bolesław, którego król napadł silną ręką i ze wszystkim poddał 
swojemu zwierzchnictwu36. 

W roku od wcielenia Pańskiego 951. Król Otto poszedł do Italii. 
W roku od wcielenia Pańskiego 95237. 
W roku od wcielenia Pańskiego 953. 
W roku od wcielenia Pańskiego 954. 
W roku od wcielenia Pańskiego 955. 
W roku od wcielenia Pańskiego 956. 
W roku od wcielenia Pańskiego 957. 
W roku od wcielenia Pańskiego 958. 
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W roku od wcielenia Pańskiego 959. 
W roku od wcielenia Pańskiego 960. 
W roku od wcielenia Pańskiego 961. 
W roku od wcielenia Pańskiego 962. 
W roku od wcielenia Pańskiego 963. 
W roku od wcielenia Pańskiego 964. 
W roku od wcielenia Pańskiego 965. 
W roku od wcielenia Pańskiego 966. 
 

XXI 
 

W roku od wcielenia Pańskiego 967. 15 lipca38 książę Bolesław, którego 
przezwisko Srogi, stracił razem z życiem księstwo krwią braterską występnie 
nabyte. Po nim nastąpił w panowaniu syn jego tego samego imienia, bardzo 
niepodobny do ojca w dobrych obyczajach i w życiu duchowym. O, cudowna 
miłościwość Boga! O, jak niepojęte są jego wyroki! Otóż z jeżyny winna 
jagoda, z cierni róża, z ostów urodziła się szlachetna figa; zaiste z bratobójcy 
zrodził się czciciel Chrystusa, z wilka jagnię, z tyrana dobrotliwy, z bezbożnego 
Bolesława pobożny spłodzony był drugi Bolesław książę nikomu nie ustępujący 
prawością. 

Nie kala go jednakowe z niegodnym ojcem imię [jego], w którym gorzała 
prawdziwa miłość i czyste ukochanie Chrystusa. Zaprawdę, wielu choć 
otrzymuje przypadkiem imiona świętych, jednak nie dosięga świętości, 
ponieważ ani świętość, ani nieprawość nie są poznawane u człowieka z imienia, 
lecz obydwie według zasługi. 

 
XXII 

 
Zaś ów książę, drugi Bolesław, był to mąż najbardziej chrześcijański, 

prawowierny w wierze, ojciec sierot, obrońca wdów, pocieszyciel bolejących, 
pobożny protektor duchownych i pielgrzymów, znakomity fundator kościołów 
Bożych. Albowiem jak czytamy w przywileju kościoła świętego Jerzego39, 
dwadzieścia kościołów pełen ufności zbudował obrządkowi chrześcijańskiemu i 
wypełnił je dostatecznie wszystkimi przedmiotami, które należą do użytku 
kościelnego. Jego rodzoną siostrą była Mlada, dziewica poświęcona Bogu, 
uczona w Piśmie świętym, oddana religii chrześcijańskiej, obdarzona pokorą, 
miła w rozmowie, szczodra dobrodziejka ubogich i sierot i wszelką prawością 
obyczajów ozdobiona. Gdy dla nabożeństwa przybyła do Rzymu, łaskawie była 
przyjęta przez Ojca Apostolskiego; tam jakiś czas przebywając, w pełni 
wyćwiczyła się w regułach zakonnych i w końcu sam papież za radą swoich 
kardynałów, słusznie chcąc pomóc nowemu kościołowi dobrotliwą łaską, 
wyświęcił ją na opałkę, zmieniwszy imię na Maria, dając jej regułę św. 
Benedykta i laskę opacką. Potem nowa opatka otrzymawszy pożegnanie i 
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błogosławieństwo apostolskie, pojechała do słodkiej ojczyzny ze swoimi 
orszakiem bardzo rozradowanym, aby przynieść ziemi czeskiej nową świętą 
regułę zakonną. Przyjechali do królewskiego grodu Pragi i książę Bolesław ze 
czcią przyjął długo wyczekiwaną, najukochańszą siostrę i złączywszy nawzajem 
ręce weszli pod dach królewski; tam pospołu siedząc, kiedy długo delektowali 
się na przemian wzajemną rozmową, opowiadała bratu swemu o wielu rzeczach 
godnych opowieści i podziwu, które w Rzymie widziała lub słyszała; .ponadto 
oddała mu pismo od Ojca Apostolskiego skierowane do niego, którego tekst był 
następujący: 

"Jan, sługa sług Bożych, Bolesławowi wychowankowi wiary katolickiej - 
apostolskie błogosławieństwo. Sprawiedliwie jest dobrotliwe uszy 
sprawiedliwym użyczać prośbom; ponieważ Bóg jest sprawiedliwością i którzy 
go miłują, będą usprawiedliwieni, i miłującym sprawiedliwość Bożą wszystko 
pomaga do dobrego. Córka Nasza, Twoja siostra imieniem Mlada, także Maria, 
między innymi prośbami, którym nie można odmówić, przyniosła od Ciebie 
prośbę miłą sercu naszemu, a mianowicie aby za naszą zgodą w państwie 
Twoim na cześć i chwałę Kościoła Bożego wolno było założyć biskupstwo. My 
to zaiste radosnym sercem podejmując dzięki składaliśmy Bogu, który swój 
Kościół zawsze i wszędzie rozszerza i wywyższa we wszystkich narodach. Stąd 
władzą alpostolską i mocą świętego Piotra księcia apostołów, którego chociaż 
niegodni, jednak jesteśmy zastępcami, przyzwalamy, pochwalamy i czynimy 
prawem, aby przy kościele świętego Wita i świętego Wacława męczenników 
powstała siedziba biskupia, zaś przy kościele świętego Jerzego męczennika było 
założone zgromadzenie mniszek pod regułą św. Benedykta i pod obediencją 
córki Naszej opatki Marii. Ale jednak nie według obrządku czy sekty ludu 
Bułgarii czy Rusi albo słowiańskim językiem, lecz bardziej idąc za 
postanowieniami i dekretami apostolskimi wybierzesz do tego dzieła jednego 
znakomitszego duchownego ku zadowoleniu całego Kościoła, przede wszystkim 
uczonego w piśmie łacińskim, który by potrafił radłem słowa rozruszać ugory 
serc pogańskich i siać pszenicę dobrej pracy i snopy płodów waszej wiary 
oddawać Chrystusowi. Bądź zdrów" 40. 

I natychmiast, jak było rozkazano postanowieniem księcia i opatiki, kościół 
św. Wita przeznaczony został dla przyszłego biskupa, zaś kościół św. Jerzego 
był na teraz dany opałce Marii siostrze księcia. 

 
XXIII 

 
Więc niegdyś w poprzednim czasie przybył do Pragi w pobożnych celach 

pewien mąż z Saksonii, cudnej wymowy i wiedzy w piśmie, imieniem Ditmar, 
kapłan z wyświęcenia, mnich ze ślubów. Ten, gdy doszedł do znajomości z 
księciem Bolesławem II, w krótkim .czasie osiągnął wielką jego łaskę i 
przyjaźń. I ponieważ doskonale znał język słowiański, przywołał go książę 
przez swoich posłów, zwołał duchowieństwo, starszych ziemi i lud, i swoimi 
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prośbami i upomnieniami sprawił, że go wszyscy wspólną uchwałą wybrali na 
biskupa. Nazajutrz, jak książę sobie życzył, przychylnym okrzykiem Ditmar 
został przez wszystkich wybrany biskupem i od księcia, wszystkiego 
duchowieństwa i ludu wysłany do najbardziej chrześcijańskiego cesarza Ottona, 
syna cesarza Henryka, z tym pismem: 

"O, najsławniejszy cesarzu i największy wyznawco chrześcijańskiej wiary, 
przyjmij łaskawie prośby nasze i całego duchowieństwa i ludu; pokornie bardzo 
prosimy, aby mąż ten imieniem Ditmar, przez wszystkich uznany, którego sobie 
wybieramy na pasterza, za Twoją najświętszą zgodą i rozkazem był wyświęcony 
na biskupa"41. Wtedy cesarz, jako że był miłośnikiem prawa Boskiego, za radą 
książąt i panów, lecz zwłaszcza biskupów, troszcząc się o zbawienie ludu 
medawruo ochrzczonego, rozkazał arcybiskupowi mogunckiemu, który 
wówczas przewodził na dworze, aby wyświęcił go na biskupa. Wtedy nowy 
pasterz ozdobiony mitrą wrócił radosny do nowej parafii całych Czech i gdy 
przybył do metropolii praskiej, obok ołtarza św. Wita przez wszystkich był 
intronizowany przy śpiewie duchownych: "Te Deum laudamus". Książę zaś i 
starsi odśpiewywali "Chrystus keinado" i tak dalej: bardziej prości zaś i 
nieoświeceni wołali: "Kriessu" i tak cały ów dzień według swego obyczaju 
wesoło przebyli42. 

W roku od wcielenia Pańskiego 968. Umarł komes Wok. I tak dalej. 
 

XXIV 
 

Potem biskup Ditmar poświęcał kościoły zbudowane w wielu 
miejscowościach przez wiernych na chwałę Bożą i chrzcząc bardzo licznie, lud 
pogański czynił wiernym Chrystusowi. Ale po niewielu dniach, mianowicie w 
roku od wcielenia Pańskiego 969, 2 stycznia z ciała wyzwolony, powierzony 
sobie talent ustokrotniony oddał Chrystusowi. 

 
XXV 

 
W tym czasie, wracając z grodu filozofii43, gdzie trudził się dziesięć albo 

więcej lat, przybył czcigodny bohater imieniem Wojciech, dotąd święceniem 
subdiakon, przywożąc z sobą niemałą liczbę ksiąg; ten jak delikatny baranek 
między owcami smucącymi się z powodu śmierci swego pasterza pilnie 
odprawiał pogrzebowe obrzędy; trwając na modlitwach dziennych i nocnych, 
dusizę ojca wspólnego polecał Bogu i świętymi modłami, i szczodrymi 
jałmużnami. Książę Bolesław i jego starsi widząc go tak oddanego dobremu 
dziełu i spodziewając się, że w przyszłości będzie jeszcze pobożniejszy pod 
natchnieniem łaski Ducha świętego, młodzieńca bardzo opierającego się 
pochwycili i przywiedli do koła obrad, i rzekli: "Chcesz czy nie chcesz, będziesz 
naszym biskupem i choć zmuszony, będziesz nazywany biskupem praskim. 
Twoja szlachetność, obyczaje i czyny najlepiej zgadzają się z zaszczytem 
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godności biskupiej. Jesteś nam znany od głowy do końca pięt. Ty dobrze umiesz 
pokazywać nam drogę, którą idzie się do ojczyzny niebieskiej. Konieczne jest 
dla nas, abyśmy tak mogli, jak i chcieli słuchać twoich rozkazów. Ciebie całe 
duchowieństwo za godnego, ciebie wszystek lud okrzykuje za zdatnego na 
biskupstwo". Stał się zaś ten wybór niedaleki od grodu Pragi w grodku Levy 
Hradec, 19 lutego w tym samym roku, w którym umarł biskup Ditmar. 

 
XXVI 

 
W tym czasie, wracając z wojny saraceńskiej, przybył do miasta Werony 

najwspanialszy cesarz Otto II, miłośnik pokoju, wielbiciel sprawiedliwości, od 
najsławniejszego ojca Ottona I sławniejszy, który we wszystkich bitwach okazał 
się najbardziej zwycięskim zwycięzcą. Do niego przybył słowiański orszak z 
wybranym biskupem niosąc .poselstwo od księcia i prośbę całego 
duchowieństwa i ludu, aby cesarską wolą zatwierdził ich wspólny wybór. Więc 
najjaśniejszy cesarz skłaniając się do ich godnej prośby, 3 czerwca dał mu 
pierścień i pastorał i Willigis arcybiskup moguncki, który tam przypadkiem 
przebywał i którego [biskup praski] był sufraganem, na rozkaz cesarza 
wyświęcił go na biskujpa imieniem Adalbert. Albowiem arcybiskup 
magdeburskiego kościoła Adalbert niegdyś bierzmując go krzyżmem nazwał go 
tym swoim własnym imieniem. Wyświęcony zaś 11 czerwca44 - pojechał ze 
swoimi towarzyszami do miłej ojczyzny i gdy przybył do miasta Pragi bosą 
nogą i pokornym sercem, przy śpiewającym z radości duchowieństwie i ludzie 
objął katedrę biskupią. Za radą tego tak przesławnego pasterza Wojciecha i za 
wstawiennictwem swojej wspomnianej ukochanej siostry opatki Marii, książę 
Bolesław obydwojgu, z bezinteresowną pobożnością i świętą mocą praw 
kościelnych, zatwierdził, cokolwiek do dziś dnia biskup praski posiada lub 
otrzymuje w swoim biskupstwie lub cokolwiek opatka żądała, aby było 
darowane lub dane do użytku w jej klasztorze. 

 
XXVII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 970. 
W roku od wcielenia Pańskiego 971. 
W roku od wcielenia Pańskiego 972. Święty Udairich zszedł ze świata45. 
W roku od wcielenia Pańskiego 973. 
W roku od wcielenia Pańskiego 974. 
W roku od wcielenia Pańskiego 975. 
W roku od wcielenia Pańskiego 976. 
W roku od wcielenia Pańskiego 977. Zmarła Dąbrówka, która ponieważ była 

nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiała księcia polskiego będąc już kobietą 
podeszłego wieku, zdjęła z swej głowy zawój i nałożyła panieński wianek, co 
było wielkim głupstwem tej kobiety46. 
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W roku od wcielenia Pańskiego 978. 
W roku od wcielenia Pańskiego 979. 
W roku od wcielenia Pańskiego 980. 
W roku od wcielenia Pańskiego 981. Umarł ojciec świętego Wojciecha 

Sławnik; z jego życia i obyczajowy wiele rzeczy jaśnieje godnych pomięci; z 
tych jednak, abyśmy trochę mogli opowiedzieć, godzi się, że przerwiemy, 
cośmy rozpoczęli. Był to bowiem mąż dla wszystkich twarzą najweselszy, w 
obradach najjaśniejszy umysłem, najmilszy w rozmowach, opływający w 
bogactwa tak świeckie, jak duchowe. W domu jego błyszczała uczciwość i 
szczera miłość, prawość sądów i obecność wielu przednich mężów. Czyny jego 
znamionowała znajomość praw; był pokrzepicielem ubogich, pocieszycielem 
smutnych, gościł pielgrzymów, bronił wdowy i sieroty. Stolicą tego tak 
wybitnego księcia były Libice, położone w miejscu, gdzie rzeka Cidlina traci 
swoją nazwę wchodząc w szersze wody rzeki Łaby. Miało zaś jego księstwo te 
granice: od zachodniej strony ku Czechom rzeczka Sembera i gród położony na 
górze Osęka przy rzece Berounka; podobnie od strony, południowej ku 
wschodnim Niemcom te ma grody graniczne: Chynov, Doudleby, Netolice aż do 
lasu granicznego; podobnie na wschodzie słońca ku królestwu Moraw, gród 
położony pod lasem nazywany Litomyśl aż do rzeczki Svitava, która jest w 
granicznym lesie; podobnie od strony północnej ku Polsce gród Kłodzko, 
położony przy rzece Nysa. Ten książę Sławnik jak długo żył, szczęśliwie żył47. 

 
XXVIII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 982. 
W roku od wcielenia Pańskiego 983. 
W roku od wcielenia Pańskiego 984. Umarł w Rzymie cesarz Otto II48. Z tym 

cesarzem biskup praski Wojciech był tak zaprzyjaźniony i miły mu w służbie, że 
na Wielkanoc, którą król odprawiał w Akwizgranie, w pałacu przed wszystkimi 
biskupami tą go wysoką służbą zaszczycił, że mu nakładał koronę i odprawiał 
solenną mszę, co godziło się, aby czynił tylko arcybiskup. Po święcie zaś, gdy 
już otrzymał od cesarza pozwolenie na powrót do ojczyzny, odwołał go cesarz 
na osobność i uczyniwszy spowiedź ze swoich grzechów polecił się pobożnym 
wspominkom w jego modlitwach. Ponadto dał mu szaty liturgiczne, w których 
odprawiał mszę św. na Wielkanoc, mianowicie: albę, dalmatykę, casulę, kapę i 
komżę. Te do dziś dnia są czczone w kościele praskim i nazywane są szatami 
mszalnymi św. Wojciecha49. 

W roku od wcielenia Pańskiego 985. 
W roku od wcielenia Pańskiego 986. 
W roku od wcielenia Pańskiego 987. Umarła Strzeżysława, czcigodna matka 

świętego Wojciecha i Bogu miła matrona, godna nazywać się i być matką tak 
wielkiego i tak świętego syna. 

W roku od wcielenia Pańskiego 988. 
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W roku od wcielenia Pańskiego 989. 
W roku od wcielenia Pańskiego 990. Święty Wojciech w Rzymie u świętego 

Aleksego uczyniony został mnichem ibez wiedzy opata, kim by był. 
W roku od wcielenia Pańskiego 991. 
W roku od wcielenia Pańskiego 992. 
W roku od wcielenia Pańskiego 993. 
 

XXIX 
 

W roku od wcielenia Pańskiego 994. Sądzę, że me musi zostać pominięte, co 
przez innych widzę opuszczone. Albowiem biskup Wojciech widząc, że trzoda 
jemu powierzona stale idzie do przepaści i że jej nie może zawrócić na prawą 
drogę - obawiając się, aby sam nie przepadł z ginącym ludem, nie miał odwagi 
[ani] z nimi dalej zostać, ani nadal ścierpieć, że swoją kaznodziejską działalność 
sprawuje nadaremnie. Lecz kiedy już chciał wybrać się w drogę do Rzymu, 
szczęśliwym przypadkiem w tym samym czasie przybył z Ratyzbony z 
pozwoleniem swojego opata Strachkwas50, o którym opowiadaliśmy wyżej, 
odwiedzić miłą ojczyznę i krewnych, i brata swego księcia Czech. Z nim mąż 
Boży biskup Wojciech zażądał [spotkania na] osobności i miał rozmowę, bardzo 
uskarżając się na niewierność i niegodziwość ludu, na występne związki, 
zwłaszcza na niedozwolone rozwody niestałego małżeństwa, na 
nieposłuszeństwo i niedbalstwo duchowieństwa, na. zuchwalstwo i niemożliwą 
do zniesienia potęgę komesów. W końcu wyjawił mu wszystek zamiar swego 
serca, że chce po radę apostolską iść do Rzymu i do odstępczego plemienia 
nigdy nie wrócić. W czasie tego [spotkania] i do tego, [co przedtem wyjawił], to 
dodał: ,,I dobrze jest - rzekł - że ty jesteś znany jako brat księcia i pochodzisz z 
panów tej ziemi; ciebie ten lud woli mieć u władzy i tobie bardziej będzie 
posłuszny niż mnie. Ty będziesz mógł z radą i pomocą twego brata pysznych 
poskromić, niedbałych ganić, nieposłusznych karać, niewierzących napominać. 
Twoja dostojność i uczoność, świątobliwość twojej natury bardzo się nadają na 
urząd biskupi. Aby to się stało, ja tobie ustępuję z wolą Bożą i mocą mojej 
władzy i będę się starał wszelkimi prośbami, aby wolno było, byś był tu 
biskupem za mego życia". 

I położył mu na łono pastorał biskupi, trafem trzymał [go bowiem] w dłoni, 
który ów jakby szalony rzucił na ziemię, i dodał ponadto te słowa: "Nie chcę, 
abym jakąkolwiek godność piastował na świecie, uciekam od zaszczytów, 
gardzę przepychem świata, osądzam się niegodnym biskupiego dostojeństwa ani 
nie zdołam unieść tak wielkiego ciężaru pasterskiej troski. Jestem mnichem, 
jestem umarły; nie mogę grzebać umarłych". Na to biskup odpowiedział: 
"Wiedz, bracie, wiedz; czego teraz nie uczynisz na twoje dobro, uczynisz to 
później, lecz z twoją największą szkodą". 

Potem biskup, jak zamierzał, udał się w drogę do Rzymu i opuścił plemię 
nieposłuszne jego nakazom. I ponieważ w tym czasie książę nie władał sam 



 32

sobą, lecz władali nim komesi - komesi skłonni do nienawiści Boga, najgorsi 
synowie niegodnych ojców - dokonali [oni] bardzo szpetnej i niegodziwej 
zbrodni. Albowiem w pewnym świątecznym dniu skrycie wtargnęli do grodu 
Libice, w którym bracia świętego Wojciecha i cała załoga grodu obchodząc 
święta, jak niewinne owce słuchali uroczystej ofiary mszy świętej. A owi jak 
dzikie wilki wtargnęli w mury grodu zabijając mężów, wszystkich co do 
jednego, i niewiasty, ściąwszy czterech [!] braci świętego Wojciecha, z całym 
potomstwem, przed samym ołtarzem, gród spalili, ulice oblali krwią i obciążeni 
krwawym łupem i okrutną zdobyczą weseli wrócili do własnych domów. Było 
zaś zabitych w grodzie Libice w roku od wcielenia Pańskiego 995 pięciu braci 
świętego Wojciecha, których imiona są te: Sobiebor, Spycimir, Dobrosław, 
Porzej, Czasław51. 

 
XXX 

 
Po tych zdarzeniach książę Bolesław, naradziwszy się z duchownymi, takimi 

słowy prosił arcybiskupa mogunckiego: "Albo przywołaj do nas z powrotem 
naszego pasterza Wojciecha, czego bardziej chcemy, albo innego nam na jego 
miejsce ustanów, czego nieradzi żądamy. Albowiem owieczki Chrystusa dotąd 
w tym plemieniu są nowe w wierze; jeżeli ich nie przypiecze czujna straż 
pasterza, staną się po prostu tłustą strawą okrutnego wilka". Wtedy metropolita 
moguncki, zatroskany, aby lud niedawno pozyskany dla Chrystusa nie zginął 
popadłszy w dawne świętokradzkie obrzędy, wysławszy (posłów do Ojca 
Apostolskiego wołał, aby albo oddał małżonka owdowiałej katedrze praskiej, 
albo pozwolił na jego miejsce innego ustanowić. I ponieważ sługa Boży 
Wojciech z rozkazu Ojca Apostolskiego zwolniony z doglądania trzody 
Pańskiej, w klastorze św. Aleksego obcował z senatorami nieba, na uroczym 
dworze ziemskiego raju. Pan papież go pospołu wraz z jego pobożnym opatem52 
smutnego cieszyli takimi przyjaznymi słowami: 

"O, synu najsłodszy i bracie najukochańszy, na miłosierdzie Boże prosimy 
cię, na miłość bliźniego zaklinamy, abyś do twojej parafii ochotnie wrócił i 
znowu podjął pracowicie rządy twoimi owcami. Jeżeli będą ciebie słuchać, 
Bogu dzięki, jeżeli nie będą ciebie słuchać, ucieknij od tych, którzy od ciebie 
uciekają, abyś nie zginął z ginącymi, i wtedy będzie ci pozwolone kazać 
cudzoziemskim narodom". 

Biskup bardzo uradowany tym wyrokiem, że dane mu jest pozwolenie 
nauczania obcych narodów, nie bez wielkiego smutku braci opuścił miłą 
społeczność. I z mężem najwyższej rozwagi biskupem imieniem Notker 
przybywszy do pałacu arcybiskupa miasta Moguncji prosił, aby przez jego 
wysłańców mógł zbadać, czy jego trzoda chce go z powrotem przyjąć53. Co mu 
potem jego trzoda odpowiedziała lub z jakiej przyczyny jego nie przyjęła albo 
do których ludów stąd powędrował, także jak wielkiej skromności był przez 
wszystkie dni swego 
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biskupstwa, jak wielką jaśniał prawością obyczajów - będzie mógł wiedzieć, 
kto przeczyta dzieje jego żywota albo męczeństwa. Nie w smak mi bowiem już 
powiedziane drugi raz powtarzać. 

Wtedy Strachkwas brat księcia, o którym wspominaliśmy wyżej, widząc, że 
biskup był jakby słusznie i według prawideł odtrącony przez swój lud, wezbraną 
pychą zapalił się do biskupstwa. I ponieważ łatwo jest przymusić chcącego, 
wnet nikczemny lud podniósł na biskupią katedrę tego nieuka i intryganta. Tak 
bowiem, tak dopuszcza często Opatrzność Boża, że wzrasta siła złych ludzi, tak 
- jak w tym nieprawidłowym, śmiesznym wyborze, [kiedy] osiągnęli przewagę 
zięciowie Cerery. Albowiem był ten Strachkwas w szatach układny, umysłem 
pyszny, w czynach nierozważny, z rozbieganymi oczyma, próżny w słowach, 
obłudny w obyczajach i mnich pełen błędów, i we wszystkich złych dziełach 
arcymistrz. Wstyd więcej opowiadać o niby biskupie Strachkwasie. 

Wystarczy mało słów zamiast wielu. Przybyli do arcybiskupa katedry 
mogunckiej, gdzie po załatwieniu według przepisów wszystkiego, co było do 
załatwienia, po pytaniu biskupim, przy śpiewającym litanię chórze, gdy w 
porządku, w jajkim zwykło się [to] dziać, arcybiskup w infule pochylił się na 
dywanie przed ołtarzem, a za nim w środku między dwoma sufraganami 
Strachkwas, który był wyświęcany, gdy upadł na ziemię - och! Straszne 
położenie! - został pochwycony przez srogiego diabła; i co sługa Boży niegdyś 
mu potajemnie przepowiadał, stało się jawnie wobec duchowieństwa i całego 
ludu54. Wystarczy to w tym miejscu wtrącić. 

 
XXXI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 996. Skoro znamienity chorąży Chrystusa 

biskup Wojciech sieciami wiary złowił Węgry zarazem i Polskę, na koniec, 
podczas gdy w Prusach siał słowo Boże, ten obecny żywot szczęśliwie 
zakończył męczeństwem za Chrystusa 23 kwietnia w piątek55. W tym roku 
Wielkanoc była 25 kwietnia. 

W roku zaś od wcielenia Pańskiego 997. Często wspominany książę 
Bolesław widząc kościół praski owdowiały po swoim pasterzu wyprawił swoich 
posłów do cesarza Ottona III, prosząc, aby dał kościołowi czeskiemu oblubieńca 
godnego zasługami, aby trzoda świeżo pozyskana dla Chrystusa nie powróciła 
do dawniejszych obrządków fałszu i do bezecnych czynów; owszem, jawnie 
wyznał, że nie ma obecnie w całych Czechach duchownego godnego 
biskupstwa. Natychmiast dostojny cesarz Otto, jak był na j roztropniejszy w 
rzeczach boskich i ludzkich, przychylając się do ich prośby zaczął 
przemyśliwać, którego by ze swoich duchownych, najznakomitszego, skierował 
do tak trudnego dzieła. Przypadkiem był na dworze królewskim kapelan 
Thegdag ozdobiony prawymi czynami i obyczajami, w sztukach wyzwolonych 
nadzwyczaj uczony, rodem z Saksonii, doskonale władający językiem 
słowiańskim. Ponieważ go los wskazał, cała rada królewskiego dworu i sam 
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cesarz bardzo uradowany na biskupa kościoła praskiego go wybiera i uchwala, i 
posyłając do arcybiskupa mogunckiego rozkazuje, aby go szybko wyświęcił na 
biskupa. 

W roku od wcielenia Pańskiego 998. 7 lipca Thegdag został wyświęcony; 
godnie był przyjęty przez duchowieństwo i lud praskiego kościoła i z wielkim, 
weselem w rogu ołtarza św. Wita intronizowany. Książę bardzo zadowolony, 
ponieważ dobry pasterz uśmiecha się do swojej trzody, a radosna trzoda cieszy 
się z nowego pasterza. 

 
XXXII 

 
Rządził zaś księstwem po śmierci ojca trzydzieści dwa lata ów Bolesław, 

książę najdoskonalszy, ponieważ był najgorliwszym wykonawcą tego, co należy 
do sprawiedliwości, katolickiej wiary i chrześcijańskiego obrządku; u niego nikt 
kościelnego, nikt świeckiego urzędu nie dostał za pieniądze. Był również, jak 
świadczą fakty, w bitwach najbardziej zwycięskim zwycięzcą, lecz dla 
zwyciężonych najłaskawszym, przebaczającym i szczególnym miłośnikiem 
pokoju. Największym bogactwem był mu rynsztunek wojenny i słodkie 
umiłowanie broni. Albowiem więcej miłował twardość żelaza niż połysk złota, 
w jego oczach nikt pożyteczny nie był niemiły, nigdy nieudatny się nie 
spodobał, dla swoich był łagodny, dla nieprzyjaciół groźny. Miał zaś ten 
najsławniejszy książę Hemmę z sobą małżeństwem złączoną, która była z rodu 
nad inne szlachetniejszego, lecz co bardziej musi być chwalone, szlachetnością 
obyczajów o wiele znakomitsza. Z niej spłodził dwóch synów najprzedniejszej 
zdatności, mianowicie Wacława i Bolesława56; lecz Wacław w młodym, wieku 
ten kruchy żywot zamienił na wieczność. Bolesław zaś po zgonie ojca objął 
rządy książęcego tronu, jak w dalszym ciągu będzie ukazane. 

 
XXXIII 

 
Zdarzyło się zaś, gdy zbliżały się dni wyżej wspomnianego księcia 

Bolesława, aby już śmierć wymienił na żywot wieczny, że zawołał imiennika 
swego i pozostałego syna i w obecności małżonki Hemmy i licznej gromady 
możnych jak mógł, już z przerywającym wyrazy rzężeniem, tymi słowami 
żegnał miłego syna: "Jeśliby można było matce dziecięciu swego łona tak dać 
dary mądrości jak mleko piersią, nie natura, lecz człowiek stworzony panowałby 
nad tym, co stworzone. Wszakże niektórych swoich darów udzielił Bóg 
ludziom, jak Noemu, Izaakowi, Tobiaszowi i Matatiaszowi, tak przynajmniej, że 
których owi błogosławili, tym Bóg błogosławił, i których przysposobili do 
dobrego używania życia, tym i Bóg dawał wytrwałość. Tak i dzisiaj, mój synu, 
gdyby nie przyświecała łaska Ducha Świętego, niewiele przydałaby się 
chełpliwość moich słów. Księciem - rzecze Bóg - cię ustanowiłem; nie 
wywyższaj się, lecz bądź jak jeden z owych, to jest, jeżeli się czujesz wyższy od 
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innych, wiedz jednak, że jesteś śmiertelny i nie patrz na sławę godności, którą w 
świecie jesteś wywyższony, lecz przykładaj się do dzieła, które zabierzesz z 
sobą do grobu. Te nakazy Boże zapisz w twoim sercu i tych zleceń ojca twego 
nie pomijaj. Często nawiedzaj progi kościoła, Boga czcij, szanuj jego kapłanów, 
nie bądź mądry z siebie samego, lecz radź się wielu, czy rozumują tak samo. 
Staraj się podobać wielu - lecz patrz komu. O wszystkim rozprawiaj z 
przyjaciółmi, lecz najpierw o nich samych. Sądź sprawiedliwie, ale nie bez 
miłosierdzia. Nie pogardzaj wdową i przytoszem stojącym przy twoich 
drzwiach. Dbaj o monetę, ale miernie; dbaj o właściwą stopę57. Bowiem 
państwo, choćby było bardzo powiększone, szybko będzie obrócone wniwecz 
przez fałszowanie pieniądza. Jest w tym coś, mój synu, że Karol, najmądrzejszy 
król i najpotężniejszy, nieporównywalny z nami, ludźmi bardzo małymi, gdy 
zarządził, że syn jego Pepin58 po nim będzie na tran wywyższony, związał go 
straszną przysięgą, aby nie było w jego królestwie oszukańczej i złej wagi lub 
monety. Na pewno żadna klęska, żadna zaraza ani śmiertelność, ani 
spustoszenie przez nieprzyjaciół całej ziemi łupiestwem i pożarami, więcej by 
nie zaszkodziły ludowi Bożemu niż częsta zmiana i zdradliwe pogarszanie 
monety59. Jakaż zaraza, albo jakaż piekielna czarownica niemiłosierniej ogołaca, 
gubi i osłabia chrześcijan niż oszustwo władcy w monecie? Ale jednak później, 
gdy zestarzeje się sprawiedliwość i wzmocni nieprawość, powstaną nie książęta, 
lecz złodzieje, nie rządcy ludu Bożego, lecz niegodni zdziercy, najbardziej 
chciwi ludzie bez miłosierdzia, nie bojący się Boga wszystkowidzącego, którzy 
trzy lub cztery razy w roku zmieniając pieniądz wpadają w sidła diabelskie na 
zgubę ludu Bożego. Takimi bowiem niegodnymi sztukami i przez lekceważenie 
praw ścieśnia się granice tego królestwa, które ja dzięki łasce Bożej i bogactwu 
ludu rozszerzyłem aż do gór nazwanych Tatry, znajdujących się za Krakowem60. 
Albowiem pochwałą oraz zaszczytem króla są bogactwa ludu. Nie jemu ciężkie 
ubóstwo, lecz panu, któremu służy". 

Miał zamiar więcej mówić, lecz w ostatniej godzinie zdrętwiały usta księcia i 
szybciej, niż to powiedzieć można, zasnął w Panu61 i stał się wielki płacz po 
nim; dzień zaś jego zgonu jest 7 luty roku od wcielenia Pańskiego 999. 

 
XXXIV 

 
W tym samym roku Gaudenty, który też [zwany był] Radzimem, brat św. 

Wojciecha, wyświęcony był na biskupa kościoła gnieźnieńskiego. Powagą 
apostolską poświadczone jest w przywileju dla tego biskupstwa praiskiego, jak 
dalece powiększając rozszerzył swoim żelazem granice księstwa ten 
najsławniejszy książę Bolesław II, zaprawdę i dziś nie dość opłakiwany, którego 
pamięć jest błogosławiona. Po jego śmierci, jak wyżej opowiedziano, nastąpił w 
księstwie syn jego Bolesław III, lecz ani takich samych powodzeń, ani 
ojcowskim szczęściem zdobytych granic nie zachował. Albowiem polski książę 
Mieszko62, nad którego nie było podstępniejszego człowieka, wnet zabrał 
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podstępem miasto Kraków63, zabiwszy mieczem wszystkich Czechów, których 
tam znalazł. Książę Bolesław miał zaś z szlachetnej małżonki dwóch synów, 
chlubę płodnej matki, braci Ołdrzycha i Jaromira. 

Lecz młodzieniec Jaromir chowany był na ojca dworze, Ołdrzych zaś od 
chłopięctwa był oddany na dwór cesarza Henryka, aby przyuczył się obyczaju 
ich i chytrości, i języka niemieckiego. Potem, po upływie niedługiego czasu, 
wspomniany dwa razy książę Mieszko64 i Bolesław w umówionym miejscu 
zeszli się na rozmowę i po danych wzajemnie zapewnieniach i utwierdzeniu 
przysięgą pokoju książę Mieszko65 zaprasza Bolesława, aby raczył przyjść na 
jego ucztę. I ów, tak jak był mężem gołębiego serca i bez żółci, za radą swoich 
zaufanych powiedział, że chce wszystko uczynić. Lecz jakaż zaraza jest 
szkodliwsza od domowego wroga? Ponieważ nie mógł się sprzeciwić ich 
podstępnym radom, raczej już swemu przeznaczeniu - ach! Przewidujący umysł 
księcia! - zawołał do siebie przedniejszych i tych, których miał zamiar 
pozostawić w królestwie, [a] którzy wydawali mu się wierniejsi, i przemówił do 
nich tymi słowy: ,,Jeżeliby mnie przypadkiem, nie daj Boże, inaczej i wbrew 
temu, jak wierzę i ufam, w Polsce się przydarzyło, tego mego syna Jaromira 
polecam waszej wierności i pozostawiam wam księciem na moje miejsce". Tak 
załatwiwszy sprawy królestwa idzie mający stracić wzrok i pod złą wróżbą 
wjeżdża do Krakowa na ucztę zdradzieckiego księcia Mieszka66. Albowiem 
natychmiast w czasie uczty pokój, zaufanie, prawo gościnności zostały 
pogwałcone, książę Bolesław pojmany i pozbawiony oczu, a jego wszyscy 
ludzie jedni rozsiekani, inni pościnani, inni wtrąceni do więzienia. W tym czasie 
domowi i rodzimi wrogowie księcia Bolesława, ród nienawistny, pokolenie złe, 
Wrszowcy, popełnili zbrodnię ohydną i niesłychaną w dawniejszych wiekach. Z 
nich pierwszym i jakby głową całej niegodziwości był Kochan, mąż najbardziej 
zbrodniczy i z wszystkich złych ludzi najgorszy. Ten i jego krewni, ludzie 
niegodni, przybywając z synem księcia Jaromirem na miejsce polowań zwane 
Weliz, gdy z opowiadanej wieści dowiedzieli się, co stało się z księciem w 
Polsce, "któż jest ów człowieczek gorszy od algi67 - rzekli - który nad nimi ma 
być starszym i nazywany panem? Czy nie znajdzie się wśród nas lepszy który i 
godniejszy by był panować?" Ach! zły umysł, zła dusza! Co rozważali trzeźwi, 
jawnie uczynili pijani. Albowiem gdy zawziętość ich rozpaliła się i zaczerpnęła 
odwagi w winie, pochwycili swego pana i okrutnie związali, i nagiego, 
położonego na wznak, drewnianymi kołkami przytwierdzili do ziemi za ręce i 
nogi; i skakali zabawiając się Skokiem wojskowym, przeskakując na koniach 
przez ciało swego władcy68. Co widząc jeden z niewolników imieniem Gowora 
szybko biegnąc do Pragi. 

To, co się wydarzyło, oznajmił przyjaciołom księcia i w tej samej godzinie, 
bez zwłoki przyprowadził ich do szpetnej zabawy. Skoro złoczyńcy ujrzeli, że 
zbrojnie nagle na nich wpadają, rozpierzchli się jak nietoperze po leśnych 
kryjówkach. A owi, gdy znaleźli księcia niegodziwie pokąsanego przez muchy, 
półmartwego - albowiem jak nowy rój pszczół tak wznosiła się gromada much 



 37

nad nagim ciałem - rozwiązawszy go i położywszy na wozie dowieźli do grodu 
Wyszehradu. Niewolnemu słudze zaś Goworze, godnemu wszelkiej pochwały 
przyjacielowi księcia, taka łaska była wyświadczona za zasługę. Zatem 
zapowiedzią wołacza69 ogłoszone było wszędzie na rynkach, że na wiek wieków 
tak sam Gowora, jak jego późniejsze potomstwo będzie między szlachetnymi i 
tymi, którzy nigdy nie byli niewolnikami. Ponadto dali mu urząd łowczego 
należący do dworu Zbećno, który odtąd aż do tego czasu przez pokolenia 
posiadają jego potomkowie. 

 
XXXV 

 
Podczas gdy to działo się w Czechach, książę Mieszko70 przyszedłszy z 

wielkim wojskiem polskim naszedł miasto Pragę i przez dwa lata, to jest rok od 
wcielenia Pańskiego 1000 [i] rok od wcielenia Pańskiego 1001, ją posiadał71. 
Lecz gród Wyszehrad wiemy swemu księciu pozostał nieustraszony i 
niezdobyty. W tej samej dobie ten. sam książę Mieszko72 wysłał posłów do 
cesarza dając mu i obiecując ogromne sumy pieniędzy, aby syna księcia 
Bolesława imieniem Ołdrzych, który był w jego służbie, zakutego w łańcuchy 
oddał pod straż. O, najbardziej niezwyciężona żądzo złota! gdzie jest 
najpotężniejsze prawo cesarstwa rzymskiego? Oto posiadacz złota przytłoczony 
ciężarem złota posłuchał nakazów księcia - i stał się katem i dozorcą więzienia, 
złotem znieprawiony imperator! Nic dziwnego, jeżeli ów posłuchał księcia, 
kiedy za naszych czasów pod wiejskim młynem urodzony Wacek, Henryka III73 
najpotężniejszego króla - o, niegodny uczynku - na złotym łańcuchu jak brytana 
ciągnął do Czech; i co rozkazuje sługa sług, słucha pan panów, i Borzywoja 
księcia, trzymającego się sprawiedliwości męża prawdomównego, spętanego aż 
po kolana król oddał pod straż jak niegodziwego człowieka i kłamcę. Lecz to na 
swoim miejscu pełniej piórem wyomzę. 

 
XXXVI 

 
Stało się zaś w roku od wcielenia Pańskiego 1002. Gdy Chrystus wejrzał już 

na Czechów i święty Wacław swoim pomagał - nie wiemy pewnie, czy 
potajemnie uciekłszy, czy rozkazem cesarza zwolniony - książę Ołdrzych 
wracając do ojczyzny wszedł do najobronniejszego grodu zwanego Drevic, skąd 
wysłał wiernego sobie rycerza i upomniał, aby wszedłszy w nocy do miasta 
Pragi dźwiękiem trąby przestraszył nieostrożnego wroga. Wiemy sługa 
natychmiast rozkaz wykonał i wchodząc w nocy na wywyższone miejsce na 
środku miasta zwane Ziźi zatrąbił i mocnym głosem krzycząc powtarzał: 

"Uciekają, uciekają Polacy w haniebnym nieładzie! nacierajcie! nacierajcie, 
zbrojni Czesi, śmiało". Na ten głos padł na nich strach i przerażenie, co było 
cudownym dozwoleniem Boga i wstawiennictwem świętego Wacława. 
Rozpierzchli się wszyscy, jeden, nagi, zapomniawszy swojej broni dosiadł 
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nieosiodłanego konia i ucieka, inny, jak spał, bez spodni przyspiesza ucieczkę. I 
niektórzy uciekający spadają z mostu, ponieważ most był przerwany na 
zasadzkę wrogom; z innych, uciekających przez spadzistą drogę, która 
pospolicie zwana jest "Na Ogonie grodu", niezliczeni zostali zgnieceni tam na 
wąskiej dróżce z powodu ciasnoty wyjścia, zaledwie sam książę Mieszko74 
umknął z nielicznymi. A było tak, jak zwykło dziać się, kiedy ludzie uciekają ze 
strachu - także na szelest wiatru drżą i samo drżenie wzmaga ich strach - tak im 
przez nikogo nie ściganym zdawało się, że wołały za nimi kamienie i ściany i 
ścigały uciekających. Następnego ranka książę Ołdrzych wszedł do miasta Pragi 
i za zdradliwym podszeptem tych samych wrogich domowników, o których 
wyżej opowiadaliśmy, trzeciego dnia pozbawił wzroku brata swego Jaromira75. 
Z prawowitego małżeństwa nie urodziło mu się potomstwo z powodu 
niepłodności małżonki, lecz z pewnej niewiasty imieniem Bożena, która była 
[żoną] Krzesiny, spłodził syna najprzedniejszej urody, którego kazał nazwać 
Brzetysławem. 

Jednego dnia mianowicie, gdy wracał z polowania przez wieś chłopską, tę, o 
której mówiliśmy niewiastę, zobaczył przy studni piorącą szaty i obejrzawszy ją 
od głowy aż do stóp zakosztował sercem niemałych ogni miłości. Była bowiem 
cudnych kształtów ciała, bielsza od śniegu, giętsza od łabędzia, bardziej lśniąca 
od starej kości słoniowej, piękniejsza od szafiru. Książę natychmiast posławszy 
[po nią] wziął ją do siebie76, ale jednak nie rozwiązał dawnego małżeństwa, 
ponieważ w tym czasie wolno było, jak komu się podobało, mieć dwie lub trzy 
żony; nie było bezprawiem, jeżeli mąż porwał żonę innego, a żona poślubiła 
cudzego męża. I co teraz poczytane jest za skromność, to wtedy było wielkim 
wstydem, jeżeli mąż żył poprzestając na jednej żonie, a żona na jednym mężu; 
żyli bowiem jak nierozumne zwierzęta mające wspólne małżeństwa. 

 
XXXVII 

 
W tym samym roku Cesarz Otto III zeszedł z tego świata, aby żył w niebie, 

gdzie żyje każdy wierny. 
Po nim nastąpił syn jego Henryk77, cesarz, który wśród innych znakomitych 

rzeczy, które uczynił w swoim życiu dla imienia Chrystusowego, zbudował gród 
na pewnej górze kupionej niemałym kosztem od właściciela miejsca imieniem 
Pabo, skąd wzięła nazwę Bamberg, to jest góra Pabona. Tam także założył 
biskupstwo, które tak bardzo wsławił dostatkami i godnościami, że w całej 
wschodniej Frankonii uchodziło nie za ostatnie, lecz za drugie po pierwszym 
biskupstwie. Zbudował tam także i świątynię cudownej wielkości na cześć 
świętej Marii panny i świętego Jerzego męczennika Chrystusowego, którą 
podobnie w tak wielkiej mierze uposażył nadaniami kościelnymi i złotymi i 
srebrnymi ozdobami, i innym królewskim sprzętem, że zdawało mi się lepiej o 
tym zamilczeć, jak powiedzieć mniej, niż w rzeczy samej było. 

Jednakże jeden opowiem z wielu pożytecznych czynów. 
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Niedaleko od wspomnianego grodu żył pewien pustelnik, świętych cnót 
arcymnich, do którego cesarz często zmyślając, jakoby chciał iść na polowanie, 
często stwarzając inną sposobność, tajemnie z jednym sługą przychodził i 
polecał się jego modlitwom. Gdy cesarz dowiedział się, że chce on 
pielgrzymować do Jerozolimy, powierzył mu złoty kielich na Ciało i Krew 
Pańską, który dla swojej wielkości, aby mógł łatwo być podniesiony przez 
każdego, miał z obu stron dwie klamry, jak my pospolicie mówimy ucha; 
przykazywał i prosił cesarz pustelnika, alby kielich ten zmoczył potrójnym 
zanurzeniem w Jordanie, gdzie Chrystus był ochrzczony przez Jana, dając mu 
tyle pieniędzy, aby starczyło na drogę. Cóż więcej? Człowiek wędruje do 
Jerozolimy, wykonuje rozkaz trzykroć nurzając kielich w fali Jordanu. Potem 
wracając przez Konstantynopol przechodził przez Bułgarię. Tam był pustelnik 
wiodący święty żywot, do którego przyszedłszy ów jerozolimczyk po wielu i 
miłych, i świętych rozmowach pokornie go prosił, aby modlił się do Boga o 
zdrowie cesarza Henryka. Do którego ów rzekł: "Nie trzeba modlić się za jego 
zdrowie, ponieważ z tej doliny łez już jest przeniesiony na spoczynek 
błogosławionych". Ten nalega i prosi, aby mu powiedział, skąd to wie. I ów 
rzekł: "Tej ostatniej nocy, kiedy ani zupełnie czuwałem, ani całkowicie spałem, 
podniosło mnie wzniosłe widzenie na wielkie pole bardzo płaskie, bardzo 
szerokie i widziałem tam najszpetniejsze złe duchy, którym z ust i nozdrzy 
wychodził siarkowy płomień i które ciągnęły za brodę opierającego się cesarza 
Henryka jakby na sąd; inne kłując jego szyję żelaznymi widłami, radosne, 
krzyczały: "Nasz jest, nasz jest". Za nimi w oddaleniu szła święta Maria i święty 
Jerzy, jakby smutni i jakby chcąc go wyrwać, i z nim się spierający, dopóki na 
środku pola nie została zawieszona waga, której rozciągłość była większa niż 
dwie mile. Po lewicy zła strona nakładała wielkie i niezmierne, i niezliczone 
ciężary, to były złe czyny. A naprzeciw, widziałem, że święty Jerzy nakłada 
wielki kościół z całym klasztorem, widziałem złote krzyże ciężkie od drogich 
kamieni, widziałem tyle wielkich mszałów pełnych ozdób i złota, widziałem 
złote świeczniki i kadzielnice, i niezliczone szaty, i cokolwiek dobrego uczynił 
król za życia. Lecz dotąd zła strona przeważała i krzyczała: "Nasz jest, nasz 
jest". Wtedy święta Maria wzięła z ręki świętego Jerzego wielki złoty kielich i 
trzy razy skinąwszy głową rzecze: "Na pewno nie wasz, lecz nasz jest" i z 
wielkim oburzeniem rzuciła kielich na ścianę kościoła, i odłamało się jedno 
ucho kielicha. Na ten dźwięk natychmiast znikł zastęp ognisty i wzięła święta 
Maria cesarza za prawą rękę, a święty Jerzy za lewą i poprowadzili z sobą, jak 
wierzę, do mieszkania niebieskiego". A ów jerozolimczyk rozważywszy w sercu 
to, co było powiedziane, zszedł do bagażu i znalazł, jak powiedział pustelnik, 
odłamane ucho kielicha, który dzisiaj na świadectwo wielkiego cudu 
przechowuje się w kościele świętego Jerzego w Bambergu. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1003. Wtenczas zabici zostali Wrszowcy. 
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XXXVIII 
 

W roku od wcielenia Pańskiego 1004. Umęczony został Benedykt ze swoimi 
towarzyszami. Za czasów cesarza Henryka, który rządził cesarstwem rzymskim 
po Ottonie III, w Polsce było pięciu mnichów i pustelników, prawych 
Izraelitów78: Benedykt, Mateusz, Jan, Izaak, Krystyn i szósty Bamaba, w 
których ustach nie znalazło się kłamstwa ani w rękach złego czynu. O życiu tych 
ojców miałem zamiar pisać dużo, ale wolę mało, ponieważ zawsze przyjemniej 
spożywa się jedzenie, które oszczędniej jest nakładane. Obcowanie ich było 
chwalebne, miłe Bogu, godne podziwu dla ludzi i przykładne dla chcących je 
naśladować79. Albowiem. dlatego podziwiamy zasługi świętych, abyśmy ich 
naśladując sami stali się podziwu godnymi. Tych mianowicie pięciu mężów 
przyrównać możemy czy to do pięciu krużganków sadzawki Betsaida80, czy to 
do pięciu mądrych panien, przepełnionych olejem miłosierdzia, ponieważ sami 
ubodzy, biednych Chrystusa, których utrzymywali w swoich mieszkaniach, jak 
mogli, wspomagali darami miłosierdzia. Samych zaś tak wielka była cnota 
powściągliwości, że jeden dwa razy, drugi raz w tygodniu przyjmował 
pożywienie, żaden jednak codziennie. Pożywieniem zaś ich rośliny 
wyhodowane własnymi rękoma; chleb mieli rzadko, ale ryby nigdy, jarzyny zaś 
lub proso wolno im było jeść tylko na Wielkanoc; pili czystą wodę, i to w miarę; 
mięsne pokarmy były im znienawidzone, a widok kobiety obmierzły. Szaty 
szorstkie i ostro utkane z końskiego włosia. W łożach kamień na podtrzymanie 
głowy i jedna rogoża, i to bardzo stara, na przykrycie. 

Nie zażywali spokoju, stali noc całą płaczący Nad własnymi winami oraz nad 
występkami ludzi. 

To dźwięczą piersi sine od częstych uderzeń, to pocą się ciała zmęczone 
niezliczonymi przyklękaniami, już to każdy z osobna z rozłożonymi rękami i 
wzniesionymi oczyma ciężko wzdychając nie ustaje w modlitwach, aby żył w 
niebie. Nigdy nie mówili z sobą nawzajem, tylko do przychodzącego gościa, i 
do tego niewielu słowy. Zaprawdę byli wykonawcami prawa Bożego, nie 
słuchaczami; zaprawdę, samych siebie krzyżując występkami i pożądliwościami 
świata i dźwigając krzyż Chrystusa duchem i ciałem, ofiarowywali Bogu miłą 
ofiarę nie z cudzego stada, lecz z własnego ciała, ponieważ codziennie 
nawzajem się biczowali. Taki bowiem był ich obyczaj, że razem każdego dnia 
po jutrzni smagali plecy aż do dołu! I padając na twarz mówił brat do brata, jeśli 
szczędzisz, grzeszysz; nie szczędź mnie, gdy bijesz! I stojąc z rzemieniem 
odpowiadał: Tak jak Chcesz, niech się stanie! Błaga Chrystusa i brata biczuje 
mówiąc: Przez te czyny niech odpuści twe grzechy łaskawy Chrystus. I znowu 
padając nawzajem nadstawia swoje plecy. I nie Bolało, bracie, kiedy brata 
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biczował drugi, Lecz: Zmiłuj się nade mną. Boże lub, Benedicite, śpiewał. 
Albowiem lżej każdy znosi to, co cierpi dobrowolnie.  

Gdy Bóg widząc z wysokości ich cierpliwość i niewinność życia, i 
wytrwałość w wierze i w czynach, chciał już oddać zapłatę za trudy swoich 
świętych i jak przez cudowną drogę doprowadzić ich do radosnej ojczyzny - 
książę Mieszko81 słysząc wieść o ich dobrej sławie i świętym obyczaju przybył z 
niewieloma, aby się polecić świętym ludziom, i gdy poznał ich ubóstwo, dał im. 
wielką ilość pieniędzy, to jest mieszek wypełniony stu grzywnami, i przyjęty 
przez nich do bractwa i wspólności modlitw radosny odszedł na swój dwór, 
bardzo prosząc i polecając się, aby go mieli w pamięci. A oni nie wiedzieli, co 
poczną z pieniędzmi, ponieważ czegoś takiego nigdy nie mieli. Stali zdumieni i 
ponieważ już przez pół roku nic nawzajem do siebie nie mówili, jeden z nich 
otworzył usta i powiedział: 

"Trzos srebra i złota jest pułapką śmierci i tym, u których nad miarę jest 
obfity tęgi trzos, niełatwo otworzą się rozkoszne przestrzenie raju, lecz pełna 
grozy kara piekielna dręczyć ich będzie w Etnie82. Niezawodnie to jest kuszenie 
nieprzyjaciela rodu ludzkiego, aby nas uczynił nieprzyjaciółmi Chrystusa. 
Albowiem kto jest przyjacielem świata, będzie uczyniony nieprzyjacielem Boga. 
Bogu się bowiem sprzeciwiają, którzy nie strzegą jego przykazań. Bóg zaś 
powiedział: "Nikt nie może dwom panom służyć"" i jakby wyjaśniając dorzucił: 
"Nie możecie Bogu służyć i mamonie! Już będziemy niewolnikami mamony 
[my], którzy do tej pory byliśmy wolnymi [zwolennikami] powściągliwości. 
Czy noszący złoto nie będzie się lękać na szelest wiatru? Czy nie zaśpiewa 
wobec rabusia nieobarczony wędrowiec?83 Czy wielokrotnie nie przychodzili do 
nas zbóje i nie znalazłszy, dlaczego by nas zabijali, odchodzili, czasem 
wychłostawszy nas, czasem przyjąwszy błogosławieństwa? Z pewnością już leci 
wieść przez świat, że my wybraliśmy świat i rzeczy, które są tego świata. 
Krzyczą przeciw nam i te same pieniądze, które nigdy nie umieją milczeć, i już, 
już przybliży się do drzwi nikczemna ręka rabusiów, ponieważ wielu wie, co 
czynią panowie. Wżdy lepiej, aby szybciej było wyrzucone to srebro, to próchno 
śmierci, pokarm zła i zguba duszy, i odniesione temu, do którego należy". I 
wysłali jednego z braci imieniem Bamaba, który zawsze załatwiał 

zewnętrzne sprawy, aby to od braci księciu oznajmił: "Chociażeśmy 
grzesznicy i niegodni, jednak stałą pamięć o was w modlitwach naszych 
zachowujemy. Srebra nigdy nie mieliśmy i mieć nie chcemy. Albowiem pan 
nasz Jezus Chrystus nie żąda od nas srebra, lecz podwójną grzywnę dobrych 
uczynków. Mnich, jeśli posiada grosz, nie jest wart grosza. Oto przyjmij srebro, 
które jest twoje, nam nie wolno posiadać rzeczy niedozwolonych". Po jego 
odejściu na dwór księcia, zaraz w pierwszej straży nocy przybyła gromada 
nieprzyjacielska i wyłamawszy nagle drzwi domu znalazła ich śpiewających 
psalmy Bogu. Przyłożywszy im miecze do gardła rzekli: 
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„Jeżeli chcecie żyć w dobrym pokoju, cokolwiek macie srebra, oddajcie nam 
teraz i samych siebie oszczędźcie. Wiemy bowiem dobrze, że bogactwa króla 
posiadacie". 

A owi świadcząc się Bogiem przysięgali i stale zaprzeczali bogactw, i 
mówili: "Pieniądze, których szukacie, już są w komorze księcia, ponieważ nie 
były nam potrzebne. Jeżeli temu nie wierzycie, oto dom nasz, szukajcie, ile wam 
się podoba, tylko nie chciejcie nam źle czynić". A oni twardsi od kamienia: "Nie 
potrzeba słów - rzekli - albo nam oddajcie pieniądze księcia, albo podlegniecie 
wyrokowi szpetnej śmierci", i natychmiast okrutnie ich związali, i przez całą 
noc różne męki im. zadawali, w końcu wszystkich razem ostrzem miecza zabili. 
I tak wściekłość bezbożnych przeniosła ich do Królestwa Niebios84. Było zaś 
umęczonych tych pięciu braci, Benedykt, Mateusz, Izaak, Krystyn i Jan, w roku 
od wcielenia Pańskiego 1004, 11 listopada85. 

 
XXXIX 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1006. Księżna Hemma, klejnot pici 

niewieściej, powalona gorączką została wyzwolona z więzów ciała. Jej napis 
nagrobny tymi wierszami zapisany albom widział, albo przypominam sobie, że 
widziałem: Oto leży marny proch Hemma, która była jak perła, powiedz, proszę: 
Tej duszy. Panie Boże, daj przebaczenie. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1007. 
W roku od wcielenia Pańskiego 100886. 
W roku od wcielenia Pańskiego 100987. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1010. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1011. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1012. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1013. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1014. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1015. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1016. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1017. 11 czerwca umarł Thegdag, trzeci 

biskup praskiego kościoła. Był zaś ten Thegdag godnym następcą świętego 
biskupa Wojciecha, ciałem dziewiczy, obyczajami złoty, czynami nadobny, 
idący śladami swego poprzednika, ścigający sprośności powierzonego sobie 
ludu - i jeżeli nie ciałem, to jednak duchem poniósł męczeństwo; ani nie umarł 
obyczajem ludzi, lecz poszedł za Panem w pokoju, w nim samym śpi i 
spoczywa - po którym, w roku wcielenia Pańskiego 1018, nastąpił biskup 
Ekkehard. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1019. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1020. 
 

XL 
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Tymczasem syn księcia Brzetysław przechodząc z chłopięctwa w młodość 

szedł od cnoty do cnoty. Wyróżniało go od innych powodzenie w działaniu, 
wyniosła postać, piękna postawa i ogrom sił i mądrości, męstwo w 
przeciwnościach, w powodzeniu łaskawość skromna. W tych samych czasach 
żył w Niemczech pewien bardzo możny komes Otto przezwiskiem Biały, 
pochodzący rodem ojcowskim z krwi królewskiej. Jego jedyna córka imieniem 
Judyta88 pięknością była ponad wszystkie, jakie żyją pod słońcem, dziewczęta. 

Dobry ojciec jej i najlepsza matka oddali ją, aby uczyła się psalmów, do 
klasztoru zwanego Schweinfurt położeniem miejsca i murami najbardziej 
obwarowanego. Lecz jakie wieże, choćby najwyższe, albo jakie mury 
najmocniejsze mogą oprzeć się miłości i przeszkodzić kochającemu? 

Miłość wszystko zwycięża: i król, i książę jej ulega. Więc Brzetysław, 
najpiękniejszy z młodzieńców, bohater najodważniejszy, słuchając wielu 
oipowiadających o bardzo wielkiej piękności i prawości obyczajów i 
szlachetności rodu wyżej wymienionej panny, o niczym więcej nie mógł myśleć 
i w sobie samym zaczął rozważać, czy ma próbować siłą ją porwać, czy też 
wianem zabiegać o małżeństwo. Lecz wolał działać po męsku niż zginać kark 
proszeniem. Rozważył bowiem wrodzoną pychę Niemców i że zawsze z nadętą 
pychą mają w pogardzie Słowian i ich język. Lecz zawsze im trudniejszy jest 
dostęp do miłości, tym silniejszym ogniem syn Wenery razi kochającego. Wrze 
myśl młodzieńca zapalona ogniem Wenery, jak płomieniami goreje Etna. I sam 
do siebie głośno mówi: "Albo zażyję nadzwyczajnego małżeństwa, albo będę 
pogrążony w nieustającym szyderstwie; nie może być, aby nie była moją, 
Judyta, szlachetnych rodziców córa, panna dziwnie nadobna, bardzo miłowania 
godna, jaśniejsza od światła słońca, od życia mi droższa; oby żyła w dobrym 
zdrowiu, niech Bogu będzie wieczna chwała". I natychmiast tym, których znał 
między swoimi jako bardziej skorych do boju i sobie wierniej szych, rozkazuje, 
aby przysposobili wypróbowane i wytrzymałe na trud konie, i udaje, że ma 
zamiar szybko iść do cesarza i szybciej wrócić. Mężowie wykonali rozkaz, lecz 
nie wiedzieli, co ich pan zamyśla. Dziwili się między sobą, że tak szybko jadą i 
po prawie siedmiodniowej podróży wchodzą jako goście do przedsionka 
wspomnianego klasztoru. Nakazał także syn księcia wszystkim swoim, aby 
nikomu nie dali poznać, kim lub skąd by był, lecz aby odnosili się do niego 
jakby do jednego z nich samych. Niech mu ustąpi bohater. I taki, który chytrym 
umysłem wypatrzył syna Tetydy, niech się nie chlubi pasterz z Ilium, że porwał 
córkę Tyndara z Amyklei89 - ponieważ ten młodzieniec, Brzetysław, przeszedł 
obydwu i zapalczywością, i niesłychaną zuchwałością czynu. Albowiem skoro 
dano im pozwolenie przenocowania, jak wilk, kiedy obchodzi owczarnię 
szukając, z której strony wtargnąć, aby porwać białą owieczkę, tak bohater 
Brzetysław bystrym wzrokiem i jasnym umysłem obserwując klasztor chce 
wtargnąć siłą, lecz nie śmie, ponieważ nie ma z sobą tak wielu żołnierzy. 
Szczęściem, był przypadkiem dzień świąteczny i oto tysiącem próśb pożądana 



 44

panna Judyta wychodzi z klasztoru ze swoimi rówieśnicami, aby dzwonić na 
środku kościoła, tak jak zwykłe były [czynić] delikatne dziewczątka. Gdy ją 
ujrzał najodważniejszy napastnik, z radości nie zastanawiając się nad swoim 
czynem, jak wilk, który wpada z ukrycia i porywa owieczkę, i świadomy czynu 
z ogonem podwiniętym pod siebie ucieka szukając dalszej kryjówki, tak i ów 
porwawszy pannę ucieka; i gdy przyszedł do bramy, znalazł ją przeciągniętą 
łańcuchem grubszym niż powróz młyński i zamkniętą drogę wyjścia. 
Natychmiast wyjąwszy ostry miecz przeciął [go] jak źdźbło, które to rozcięcie 
aż do dziś jest widoczne jako świadectwo najsilniejszego ciosu. Inni zaś 
towarzysze, o tym nic nie wiedząc i dotąd pozostając w namiotach, przez 
wpadających nieprzyjaciół zostali pochwyceni i jednym wydarto oczy i obcięto 
nosy, innym ręce i nogi odrąbano; książę z garstwą [swoich] i z porwaną 
dziewicą ledwo zdołał ujść w ciemnościach nocy. Porwana zaś została panna 
Judyta w roku od wcielenia Pańskiego 1021. I aby nie była dana Niemcom 
słuszna przyczyna oczerniania Czechów jakby za wyrządzoną krzywdę, wnet 
heros Brzetysław, pokłoniwszy się z nowo zaślubioną ojcu Ołdrzychowi, prostą 
drogą wyruszył na Morawy. Albowiem przedtem ojciec oddał pod jego władzę 
całą ową ziemię po zmuszeniu do ucieczki wszystkich Polaków, z których wielu 
pochwyconych, setkami i scitkami w szeregu, okutych, rozkazał był sprzedać 
nią Węgry i dalej; ponieważ prawdą jest, że po śmierci Bolesława II Polacy 
opanowali siłą tak miasto Pragę, jak całe Morawy. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1022 w Polsce nastało prześladowanie 
chrześcijan90. W roku od wcielenia Pańskiego 1023. 8 sierpnia Ekkehard 
czwarty biskup praskiego kościoła przeszedł z tego życia mając żyć wiecznym 
światłem. Biskup ten był wobec możnych hardy, wobec pokornych i cichych 
miłujący i skromny, najwymowniejszy kaznodzieja, hojny dawca jałmużny, 
wierny szafarz w mierzeniu pszenicy dla czeladzi Pańskiej. Ustanowił on, aby 
każdy, czy możny, czy bogaty, czy biedny, ilekolwiek by kto miał z łanu ze 
swego lenna lub alodia, zamiast dziesięciny płacił biskupowi dwa korce, 
wysokie na pięć dłoni i dwa palce, jeden pszenicy, drugi owsa. Albowiem 
przedtem, tak jak było ustanowione za pierwszego biskupa Ditmara, dawali za 
dziesięcinę dwa stogi ze żniwa; mówimy bowiem o stogu mającym pięćdziesiąt 
snopów91. Po jego śmierci biskupstwo otrzymał Hyza. który w tym samym roku 
29 grudnia wyświęcony został przez arcybiskupa mogunckiego. 

 
XLI 

W roku od wcielenia Pańskiego 1024, 12 lipca umarł król Henryk92. 
W rolku od wcielenia Pańskiego 1025, 17 czerwca umarł król Bolesław. 
W roku od wcielenia Pańskiego 102693. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1027. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1028. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1029. 



 45

W roku od wcielenia Pańskiego 1030. W tym roku książę Brzetysław wielką 
rzezią rozgromił Węgrów i ziemię ich spustoszył aż do grodu Ostrzyhomia94. W 
tym samym roku 30 stycznia Hyza, piąty biskup praskiego kościoła, odszedł 
dalej z tego świata i zażywa szczęsnej zmiany. Był on szlachetnego rodu, lecz 
szlachetniejszy dziełami: wpierw on sam czynił, co czynić przykazywał. 
Albowiem nikomu nie jest bardziej znane własne domostwo, jak jemu więzienie 
i domy chorych. Ani nie było mu tajne, ile głów ludzkich przyszło na świat. 
Albo też jak wiele dusz wysłała śmierć do czarnych cieni. Oprócz tego zwykł 
był codziennie żywić czterdziestu ubogich, którym obficie dostarczając jadła i 
napoju sam błogosławił [je] i sam wesoło rozdzielał. Znamienita była także i 
piękność jego ciała, głowa bielsza od puchu łabędzia, skąd dostał przezwisko, 
gdyż zwany był "biały i miły biskup Hyza". Po nim Biskup Sewer nastąpił w 
szeregu szósty, który za młodu jaśniał podziwu godną zręcznością, ponieważ ilu 
było na dworze księcia – wszystkich prześcigał swoimi posługami, pełniąc 
służbę pilną i panu swemu bardziej miłą, bo wierną. Pierwszy bowiem był w 
Obowiązkach duchownych, niemniej jednak oddany zajęciom świeckich; na 
polowaniach zawsze bywał nierozłącznym komesem księcia; pierwszy był także 
przy zabiciu dzika i ucinając ogon czyścił i przygotowywał go, jak wiedział, że 
chce książę, i przyprawiany przychodzącemu księciu dawał do zjedzenia, stąd - 
jak powiadają – książę Ołdrzych często do 'niego mawiał: "O, Sewerze, 
prawdziwie mówię ci: za tak smacznie jadło wart jesteś biskupstwa". Tymi i 
podobnymi staraniami miał łaskę księcia i wszystkim był miły. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1031, w dzień urodzin apostołów Piotra i 
Pawła, wyświęcony został biskup Sewer przez arcybiskupa mogunckiego. W 
tym samym roku urodził się Spycigniew syn księcia Brzetysława. 

W roku od wcielenia Pańskiego 103295. 
W roku od wcielenia Pańskiego 103396. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1034. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1035. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1036. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1037. Umarł książę Bolesław, którego 

Mieszko97 pozbawił był wzroku. 
 

XLII 
W tym samym roku 9 listopada książę Ołdrzych, pozostawiając ziemskie 

pochwycił Niebieskie Królestwo98. Wtedy Jaromir, o którym wyżej 
wspomnieliśmy, pozbawiony wzroku, któremu książę Ołdrzych przeznaczył, 
aby przebywał w wiosce Stara Łysa, słysząc, że brat jego odszedł z tego świata, 
wstał świtem i rozkazał, aby go dowieźli wozem do miasta Pragi. Gdy tam 
przybył, już znalazł swego brata odniesionego do klasztoru świętego Jerzego; na 
jego pogrzebie stojąc koło mar wzruszył i wstrząsnął serca wszystkich w koło 
stojących lamentem takiej skargi: 
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"Biada mi - cóż bo powiem, jeżeli nie częściej biada mi? Biada mi, bracie, 
biada obmierzłemu losowi gorzkiej śmierci! Oto leżysz martwy, teraz ni ja, ni ty 
się nie cieszysz tą przemijającą pełnią ziemskiej władzy. Przedwczoraj 
szlachetny książę, dziś nieruchomy trup, jutro będziesz [pokarmem robaków, 
potem lekkim popiołem i pustą bajką. Pozbawiłeś mnie wzroku i nie kochałeś 
jak brat brata. Wolałbyś teraz, abyś nie uczynił mi, coś uczynił. Teraz wierzę, że 
chciałbyś powrócić mi oczy, gdybyś mógł. Gdy nagie i odkryte są Twoje czyny, 
czy dobre, czy złe. Ale teraz z serca całego przebaczam tobie, bracie. Oby Bóg 
wszechmocny miłosierdziem swym ciebie oszczędził, i oby dusza Twoja potem 
w pokoju spoczywała". 

Po dokonanych wedle rytuału obrządkach pogrzebowych wziął za rękę 
bratanka Brzetysława i powiódł go do książęcego tronu; i tak jak zawsze czynili 
przy wyborze księcia, przez kraty wyższego dworu dziesięć tysięcy albo więcej 
monet rozsypali między lud, aby nie tłoczył się na księcia na tronie, lecz raczej 
chwytał rozsypane monety. Gdy książę już posadzony był na tronie i uciszyło 
się, Jaromir trzymając prawicę swego bratanka rzekł do ludu: "Oto wasz 
książę!" A oni odkrzyknęli trzy razy: "Kryelesy", to jest Kyrie eleison99. I 
znowu Jaromir do ludu: "Niech przystąpią z rodu Muncia! Niech przystąpią z 
rodu Tepka!" I woła po imieniu tych, o których wiedział, że są mocniejsi bronią, 
lepsi wiernością, silniejsi w boju i znaczniejsi dostatkami. Gdy czuł, że już 
przystąpili, rzekł: "Ponieważ mnie losy moje nie dozwoliły, abym był waszym 
księciem, tego wyznaczamy na księcia i wspólnie uchwalamy, abyście mu byli 
posłuszni, jak się godzi księciu, i okazali powinna wierność, jak swemu księciu 
należy. Ciebie zaś, synu, napominam i powtórnie znów i znów będę napominał, 
abyś tamtych czcił jak ojców, tych kochał jak braci i we wszystkich sprawach 
miał za swoich doradców. Im powierzysz rządy nad grodami i nad ludem, przez 
nich bowiem królestwo czeskie stoi, stało i stać będzie na wieki. Lecz tych, 
którzy są Wrszowcami, nikczemnych synów niegodnych ojców, dawnych 
nieprzyjaciół naszego rodu, sług wrogich, unikaj jak zabłoconego koła i usuń się 
od obcowania z nimi, ponieważ nigdy nie byli nam wierni. Oto mnie 
niewinnego i swojego pana najpierw związali i zelżyli różnymi szyderstwami, 
potem wrodzonymi sobie podstępami i zdradliwymi radami to sprawili, że brat 
mnie brata pozbawił tych oczu. Miej, synu mój, zawsze w pamięci 
przepowiednię świętego Wojciecha, który im świętymi ustami potwierdził, że za 
okrutne czyny trzy razy spadnie na nich zagłada, i wyklął ich z kościoła. Co z 
wolą Boga już dwa razy się stało - aby się stało po raz trzeci, o to los się jeszcze 
postara!" A im, słuchającym tego, krajały się serca i zgrzytali zębami na niego 
jak lwy. Niewiele dni potem Kochan, o którym opowiadaliśmy wyżej, posłał 
swego oprawcę, który podczas gdy ów ślepiec w nocnej godzinie w wygódce 
oczyszczał trzewia w koniecznej potrzebie, najostrzejszym sztyletem przekłuł 
go z tyłu aż do wnętrza brzucha. I tak mąż sprawiedliwy książę Jaromir umarł 
jakby męczennik Boży w roku od wcielenia Pańskiego 1038, 4 listopada100. 
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Do tego miejsca zawiera księga pierwsza to, co się działo w starodawnych 
czasach. Ale ponieważ, jak powiedział święty Hieronim, inaczej opowiada się 
rzeczy widziane, inaczej słyszane, inaczej zmyślone - co lepiej wiemy, lepiej też 
wykładamy; teraz z pomocą Bożą i świętego Wojciecha pragnie; dusza to 
opowiedzieć, co sami widzimy albo co wiarogodnie usłyszeliśmy opowiedziane 
przez tych, co widzieli. 

 
KOŃCZY SIĘ KSIĘGA PIERWSZA Z KRONIKI CZECHÓW 

 
KSIĘGA DRUGA 

 
 
 
 
 
ZACZYNA SIĘ PRZEDMOWA DO KLEMENSA OPATA KOŚCIOŁA 

BRZEWNOWSKIEGO 
 
Ojcu duchownemu brzewnowskiego klasztoru Klemensowi, mającemu imię 

tak zgodne z czynami, zawsze oddającemu się nauce, Kosmas, niegodny zwać 
się dziekanem, [życzy] uczestnictwa w anielskiej radzie. Gdy wiele o sobie 
rozmyślając zastanawiałem się, co najcelniejszego wartością posłałbym mężowi 
takiej świętości, którego niewątpliwie mierzi mnóstwo złota i srebra i przypada 
do gustu jedynie tylko to, co duchowe, uznałem za najlepsze kierować się tylko 
twoim życzeniem. Dowiedziałem się bowiem od twego duchownego imieniem 
Bogumił, który po przyjacielsku potajemnie mnie uwiadomił, że chciałbyś 
chętnie widzieć moje bajki, które niegdyś napisałem dla Gerwazego. Daną 
sposobnością nakłoniony, też za namową drogiego przyjaciela, odważam się 
przedłożyć ci, ojcze, nie tylko, co sobie życzyłeś, lecz także drugą, że tak rzekę, 
księgę tej opowieści, którą ułożyłem w podobny sposób według tego, co można 
było wiedzieć, od czasu Brzetysława syna księcia Ołdrzycha, aż do jego 
imiennika, syna króla Wratysława. Chociaż bowiem, o czcigodny ojcze, nie 
przestajesz poić się Pismem świętym i zawsze czerpiesz z głębokich źródeł 
filozofii, jednak w tym tak cienkim napoju nie wzbraniaj się zamoczyć twoich 
świętych warg. 

Często bowiem bywa, że po silnych winach i upajających pucharach 
niekiedy nachodzi człowieka naturalne pragnienie i łyk czystej wody staje się 
milszy od słodkich pucharów. 

Często bywa, że żołnierz Marsa, który trudzi się w zbroi, radośnie włączy się 
w panieńskie korowody taneczne, albo w chłopięcym gronie pomaga zabawiać 
się kołem. 

Tak ty, o najświętszy ojcze, pozostaw już wielkie sylogistyczne księgi i 
czytaj te moje pisemka, afektem chłopięce, stylem sielskie, gdzie znajdziesz 
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niektóre rzeczy godne szyderstwa i pośmiewiska, które zaiste dlatego powierz 
swej pamięci, abyś je daną tobie od Boga mądrością gruntownie poprawił. Że 
zaś w niektórych miejscach znajdziesz jakby rytmy wierszy - wiedz, że 
nieumiejętny, działałem świadomie, gdym wiersze składał. 

Żegnaj! I tak dalej. 
Więc książę Brzetysław, już umocniony na ojcowskim tronie czynami 

miłymi zarówno Bogu, jak ludziom, idąc śladami ojców i przewyższając ich 
wysokością cnót, tak jak słońce w swej sile wielkim blaskiem skrywa i osłabia 
światło księżyca i gwiazd, tak nowy Achilles, nowy Tytida, Brzetysław nowymi 
triumfami pomniejsza i zaciemnia pradziadów. Albowiem Bóg dał mu taką 
łaskę, że cnoty, których poszczególnym ludziom udzielał częściowo, te nawet, 
które [i w takiej ilości] wystarczały, szczodrze udzielił Brzetysławowi w całości. 
Mianowicie taką uzyskał pełnię cnót, że w sprawach wojny dzielnością 
wybiegał ponad Gedeana, siłą dała przewyższał Samsona, jakąś szczególną 
przewagą mądrości wyprzedzał Salomona. Stąd stało się, że we wszystkich 
bitwach zostawał zwycięzcą jak Jozue, w złoto i srebro bogatszy był od królów 
Arabii i zewsząd opływając w niewyczerpane bogactwa i nie ustawając w 
rozdawaniu darów. 

Podobny był do wody, której nigdy nie brak [jest] w rzece. 
Jego żona Judyta, najszlachetniejszego rodu, najpłodniejsza w latorośle 

potomstwa, urodziła pięciu chłopców cudnych ciałem i górujących jak góry 
Tesalii, niezwykłych mądrością, prawością, z nikim nieporównanych, 
obyczajami miłych, przebaczających błądzącym i za całą znakomitość cnót 
pochwały godnych. Był zaś pierworodny imieniem Spycigniew, drugi z rzędu 
Wratysław, trzeci z kolei Konrad, czwarty zrodzeniem Jaromir, piąty i ostatni, 
najpiękniejszy, Otto. O ich życiu i sławie jak napłynie dostatek słów, 
dostatecznie w swoich miejscach będzie wyłożone. Że byli jeszcze w 
chłopięcych latach, a mogli podołać męskim umiejętnościom, ojciec bardzo się 
dziwił. 

Widząc znakomitą sławę i szlachetny orszak braci, niemniej matkę, chociaż 
radosną - nękała ta uciecha z takiego powodzenia synów i wspaniałej sławy. 

I tak dalej. 
 

II 
 
W tym czasie, gdy Kazimierz1, najszlachetniejszy książę polski, był 

odebrany temu światu, a synowie jego Bolesław i Władysław [byli] jeszcze przy 
piersi w dziecięctwie, jedyna nadzieja zbawienia dla Polaków, uciekających na 
różne strony, była w nędznej ucieczce. Spostrzegłszy to książę Brzetysław w 
czwartym roku swego panowania2 uznał, że będzie najlepiej nie odkładać 
nadarzonej sposobności podejścia swoich nieprzyjaciół, także pomszczenia się 
za wyrządzane krzywdy, które niegdyś książę Mieszko3 wyrządził Czechom - i 
naradziwszy się ze swoimi postanowił uderzyć na nich, jak najrychlej będzie 
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mógł. I natychmiast wydał groźne zarządzenie na całej ziemi czeskiej, posyłając 
na znak swego rozkazu stryczek skręcony z łyka, aby każdy, który po danym 
znaku opieszale wyjdzie do obozu, bez wątpliwości wiedział, że na takim 
stryczku będzie powieszony na szubienicy. Gdy się w jednej chwili, w mgnieniu 
oka co do jednego zgromadzili razem, wtargnął do polskiej ziemi owdowiałej po 
swoim księciu i nieprzyjacielsko ją napadł, i jak niezmierna burza szaleje, sroży 
się, wszystko zwala - tak wsie rzeziami, rabunkami, pożarami pustoszył, 
obronne miejsca siłą zdobywał. Wtargnąwszy zaś do ich stolicy Krakowa 
zniszczył [ją] zupełnie i wziął łupy; ponadto i stare skarby przez dawnych 
książąt w skarbcu ukryte zrabował, to jest nieskończoną ilość złota i srebra; 
podobnie i inne miasta ogniem spalił i aż do gruntu zniszczył. I gdy przybył do 
grodu Giecz, grodzianie oraz wieśniacy, którzy się tam schronili, nie czując się 
na siłach znieść uderzenia księcia, wyszli mu naprzeciw niosąc złotą gałązkę, co 
było znakiem poddania się, i pokornie prosili, aby ich w pokoju z ich trzodami i 
innymi przynależnościami przeniósł do Czech. Książę, dogadzając ich prośbom, 
skoro przeprowadził ich do Czech, dał im niemałą część lasu zwanego Cemin, 
ustanawiając jednego z nich ich zwierzchnikiem i sędzią, i postanowił, aby tak 
oni, jak ich potomkowie żyli na wieki według prawa, jakie mieli w Polsce, i od 
miasta, z którego się wywodzili, aż do dziś zwani są Gieczanami. 

 
III 

 
Niedaleko od wspomnianego miasta przybyli do warownego położeniem i 

przedmurzem, lecz łatwego do zdobycia przez nieprzyjaciół z powodu małej 
liczby zamieszkujących je obywateli metropolitalnego Gniezna, gdzie w tym 
czasie w bazylice świętej Bogarodzicielki Marii wiecznej dziewicy spoczywał 
najdroższy skarb, to jest ciało najbardziej błogosławionego Wojciecha 
męczennika. Czesi wnet bez walki zawładnęli tym miastem i z wielką radością 
weszli w progi świętego kościoła i wszystką zdobycz za nic mając, żądali 
wydania im samych tylko drogich szczątków świętego ciała umęczonego za 
Chrystusa. Gdy biskup Sewer widział ich lekkomyślność i wyczuł wolę skłonną 
do wszystkiego dobrego i złego, takimi przemowami usiłował ich odwieść od 
niedozwolonych zuchwałości: "Bracia moi i synowie kościoła Bożego! Nie jest 
tak łatwo oczywiste, jak wy sądzicie, aby ktoś ze śmiertelnych tak lekkomyślnie 
odważył się dotknąć świętej bryły ciała pełnej cnót Bożych. Bardzo się 'bowiem 
boję, abyśmy nie byli porażeni albo zapomnieniem myśli, albo ślepotą, albo 
jakąś ułomnością członków, gdybyśmy lekkomyślnie odważyli się to uczynić. 
Dlatego wpierw trzydniowym postem czyńcie pokutę za wasze grzechy i 
odrzeknijcie się wszystkich obrzydliwości, które się w was mieszczą, i z całego 
serca przyrzeknijcie, że tego już dalej nie będziecie czynić. Mam bowiem 
nadzieję w miłosierdzie Boga i naszego patrona świętego Wojciecha, że nie 
będziemy pozbawieni nadziei na spełnienie naszej prośby, jeśli wytrwamy w 
pobożnej wierze i ciągłej błagalnej modlitwie". Ale im wydały się słowa biskupa 
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jakby gadaniem nie do rzeczy i zatykając swoje uszy zaraz uczynili napaść, aby 
porwać święte ciało; i ponieważ było pochowane koło ściany za ołtarzem i 
inaczej nie mogło być wydobyte, jak tylko przez zburzenie ołtarza, nikczemną 
ręką ze zdziczałym umysłem wykonano bezbożny czyn; lecz nie chybiła pomsta 
Boża. Albowiem przy samym czynieniu swojej lekkomyślności stanęli z 
nieczułymi zmysłami, nie mieli ani głosu, ani czucia, ani wzroku przez prawie 
trzy godziny, dopóki z przebaczającą łaską Boga znów im nie wróciły dawne 
władze. I natychmiast, chociaż późno, ze skruchą spełnili rozkazy biskupa i im 
widoczniej byli Bożym znakiem pokarani, tym pobożniej trwali niezmęczeni 
modlitwami, trzy dini poszcząc i prosząc o przebaczenie. 

 
IV 

 
Trzeciej nocy biskupowi Sewerowi, odpoczywającemu po jutrzni porannej, 

ukazał się w widzeniu święty biskup Wojciech i rzekł: "To powiedz księciu i 
jego komesom. Ojciec z nieba da, o co prosicie, jeżeli nie powtórzycie 
grzechów, których odrzekliście się w zdroju chrztu". Gdy rano oznajmił to 
biskup księciu i jego komesom, wnet rozradowali się wszedłszy do kościoła 
świętej Marii i przed grobem świętego Wojciecha na ziemię się rzucili; po długo 
przeciąganej wspólnej modlitwie powstał książę i stojąc na ambonie tymi 
słowami przerwał ciszę: "Chcecie naprawić wasze przestępstwa i opamiętać się 
ze złych czynów?" A oni krzyczeli ze łzami: "Gotowi jesteśmy naprawić, 
cokolwiek ojcowie nasi lub my zawiniliśmy wobec świętego Bożego, i w ogóle 
zaniechać złego czynu". Wtedy książę wyciągając rękę swoją .ponad święty 
grób tak zaczął mówić do rzeszy ludu: "Wznieście, bracia, wspólnie do Boga 
wasze prawice i uważajcie na moje słowa, które chcę, abyście potwierdzili 
waszą przysięgą. Więc to niech będzie moje największe i pierwsze 
rozporządzenie, aby wasze małżeństwa, które dotąd mieliście nierządne i 
podobnie do dzikich zwierząt wspólne, teraz według postanowień kanonów aby 
były prawne, aby były właściwe, aby były nierozerwalne, talk mianowicie, 
abyście żyli poprzestając mąż na jednej żonie i żona na jednym mężu. Jeżeli zaś 
żona mężem lub mąż żoną wzgardzi i niezgoda między nimi doprowadzi aż do 
rozstania, nie chcę, aby kto z nich nie zechce wrócić do pierwszego związku 
prawnie zawartego, był wedle obyczaju naszej ziemi jako ten, który go narusza, 
uczyniony niewolnikiem, lecz raczej przez powinność naszego niezmiennego 
wyroku, jakakolwiek by to była osoba, będzie wygnana na Węgry i w żaden 
sposób nie wolno, by się wykupiła pieniędzmi lub do tej ziemi wróciła, aby 
zaraza jednej owieczki nie rozpełzła się na całą owczarnię Chrystusową". 
Biskup Sewer powiedział: ,,Ktokolwiek by inaczej uczynił, niech będzie 
wyklęty. Tym samym wyrokiem niech będą karane panny i wdowy, i 
cudzołożnice, o których wiadomo, że utraciły dobre imię, zgubiły wstyd i 
poczęły przez nierząd. Albowiem skoro mają wolną wolę zawarcia małżeństwa, 
dlaczego popełniają cudzołóstwo i spędzają swoje płody, co jest zbrodnią 
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najgorszą ze zbrodni?" Wtedy książę dokładając rzekł: "Jeżeli zaś kobieta 
jawnie ogłosi, że nie jest nawzajem kochana, lecz niemiłosiernie przez męża 
swego bita i dręczona, będzie ogłoszony sąd Boży między nimi i kto uznany 
będzie winnym, zapłaci karę winy. Podobnie i o tych, którzy oskarżeni są o 
morderstwo, archipresbyter4 komesowi owego grodu napisze ich imiona i komes 
ich pozwie; i jeżeli są oporni, wtrąci do więzienia, dopóki albo nie uczynią 
godnej pokuty, albo, jeżeli zaprzeczają, nie będą sprawdzeni gorącym żelazem 
albo egzorcyzmowaną wodą5, czy są winni. Zaś bratobójców, ojcobójców lub 
zabójców kapłanów i uwikłanych w .podobne zbrodnie godne kary śmierci 
archipresbyter niech wyda komesowi lub księciu albo okutych przez ręce i w 
pasie wygna z królestwa, aby tułający się i uciekający na kształt Kaina błądzili 
naokoło ziemi". Sewer biskup rzekł: 

"To sprawiedliwe postanowienie księcia niech będzie umocnione klątwą. 
Albowiem po to wam książętom miecz wisi u boku, abyście ręce wasze częściej 
umywali we krwi grzesznika". Znowu książę: 

"Karczmę - rzecze - która jest korzeniem wszystkiego zła, skąd wywodzą się 
kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo i inne grzechy, i kto zakłada, i kto by 
założoną nabył", Sewer biskup rzekł: "Niech będzie wyklęty". I książę: "Który 
karczmarz - rzecze - byłby przyłapany jako gwałciciel tego dekretu, niech 
będzie na środku rynku przywieszony do słupa i smagany aż do zmęczenia 
siepacza i ogołocony z włosów; jego mienie jednak nie będzie skonfiskowane, 
lecz tylko napoje będą wylane na ziemię, aby nikt nie splamił się obrzydliwym 
piciem. Pijacy zaś, jeżeli będą przyłapani, nie prędzej wyjdą z więzienia, aż do 
skarbu księcia złożą każdy trzysta monet". Sewer biskup rzekł: "Co książę 
rozsądza, nasza powaga umacnia". Do tego książę dodał mówiąc: "Zabraniamy 
zaś w ogóle, aby w niedziele odbywały się targi, co najwięcej w tych okolicach 
się dzieje dlatego, aby inne dnie były wolne na własne prace. Gdyby zaś ktoś tak 
w niedziele, jak w dni świąteczne, publicznie naznaczone do święcenia w 
kościele, był znaleziony przy jakiejś służebnej robocie, jego robotę i zaprzęg do 
niej użyty weźmie archipresbyter i zapłaci on trzysta monet do skarbu księcia. 
Podobnie i ci, którzy na polach lub w lasach grzebią swoich zmarłych, 
zuchwalcy w tej rzeczy płacą wołu archidiakonowi6 i trzysta monet do skarbu 
księcia; zmarłego jednak ponownie oddadzą ziemi na cmentarzu wiernych. To 
są rzeczy, których Bóg nienawidzi, tymi zrażony święty Wojciech nas, owieczki 
swoje, opuścił i wolał iść nauczać obce ludy. Ze tych rzeczy więcej nie 
będziemy czynili, zaręczamy razem naszą i waszą przysięgą". Tak mówił 
książę7. A biskup po wezwaniu imienia Trójcy świętej i wzięciu młota, podczas 
gdy inni duchowni śpiewali siedem psalmów i inne temu świętemu dziełu 
odpowiadające modlitwy, zaczął z wolna odwalać wieko grobowca, rozburzając 
go aż do głębi świętego skarbu, i gdy otworzyli trumnę, wszyscy, którzy byli w 
kościele, zostali owiani tak silnym zapachem najsłodszej woni, że przez trzy dni 
jakby nasyceni tłustymi potrawami zapomnieli posilać się pokarmem, ba! o tej 
samej godzinie także i bardzo wielu chorych zostało uzdrowionych. Wtedy 
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patrzący na to książę, biskup i niewielu komesów, gdy ujrzeli świętego Bożego 
tak jaśniejącego obliczem i postacią, i tak przede wszystkim nietknięte 
[rozkładem] ciało, jak gdyby tego samego dnia odprawiał świętą ofiarę mszy - 
duchowni śpiewali "Te Deum laudamus", świeccy "Kyrie eleison" i rozlegały 
się ich głosy aż do niebios. Gdy to się w ten sposób odprawiło, książę, z radości 
twarz zrosiwszy łzami, tak się modlił: 

"O, męczenniku Chrystusowy, błogosławiony Wojciechu! zawsze i wszędzie 
litujesz się nad nami, teraz spojrzyj na nas ze swoją zwykłą dobrotliwością i 
nam grzesznikom bądź miłościw i nie wzbraniaj, abyś przez mas, chociaż 
grzeszników, odniesiony był do praskiego kościoła, twojej siedziby". Cudowna 
rzecz i bardzo zadziwiająca: wnet książę i biskup bez przeszkody podnoszą z 
trumny ciało tego, którego grobu trzy dni temu nie mogli dotknąć, i owinąwszy 
jedwabiem kładą na głównym ołtarzu, aby lud mógł składać dary, które 
ślubował Bogu i jego świętemu; i w tymże dniu złożono dwieście grzywien na 
stole ołtarza. 

O, Boże wszechmogący, świat obracając przez stulecia, który zawsze 
królujesz, który sam jeden wszystkim rządzisz. Nic nie jest, nie było, nie będzie 
na świecie, dobry Chryste, bez Twojej woli. Któż bo śmiertelny kiedykolwiek 
mógł temu uwierzyć, że uwieńczony już w Królestwie Niebieskim zezwolił 
odnieść swe ciało do rodów krnąbrnych, których nieprawościami pogardził i z 
których społeczności odszedł, dopóki żył. Lecz jeżeli zważymy większe i dawne 
cuda Boże, jak naród izraelski suchym śladem przeszedł morze, jak z suchej 
fikały wypłynęły wody lub jak stwórca świata zjawił się na świecie urodzony z 
dziewicy Marii, nie mamy się dziwić, lecz raczej wypada nam ukorzyć się przed 
Bogiem, który uczynił i może uczynić, co chce, i Wszystko poruczyć jego łasce; 
za natchnieniem jego łaski wstąpiło [natchnienie] w serce księcia, aby podobnie 
przeniósł ciało arcybiskupa tegoż miasta imieniem Gaudenty, który 
przypadkiem w tym samym kościele spoczywał. Ten, jak wyżej 
opowiedzieliśmy, nie tylko cielesnym, lecz i duchowym związkiem był bratem 
świętego Wojciecha i nierozdzielnym towarzyszem we wszystkim trudzie i 
trosce i chociaż nie ciałem cierpiał z nim męczeństwo, to jednak 
współodczuwaniem duchowym. Nie mogło być, aby miecz nie przeniknął jego 
duszy, gdy swego brata ujrzał siekanego na kawałki oszczepami pogan, i bardzo 
pragnął sam tak samo zginąć. Także wydało się księciu i biskupowi, aby 
szczątki pięciu braci, o których życiu i męczeństwie dosyć opowiedzieliśmy 
wyżej, które spoczywały w tym samym mieście, lecz w innym kościele, razem 
ze świętym ciałem tak samo przenieść z najwyższą pieczołowitością. Cóż 
więcej? 

 
V 

 
Z całym świętym ciężarem przybyto do Czech pomyślnie i radośnie i w 

przeddzień świętego Bartłomieja apostoła [23 VIII] blisko stolicy Pragi 
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rozłożono obóz koło rzeczki Rokytka, gdzie o świcie duchowieństwo i wszystek 
lud wyszli z procesją. Jej długie szeregi zaledwie zdołały się rozwinąć na 
szerokim polu; taka wielka bowiem była procesja: sam książę i biskup dumni 
nieśli na ramionach słodki ciężar męczennika Chrystusowego Wojciecha; potem 
opaci pospołu nieśli szczątki pięciu braci, następnie archipresbyterzy radowali 
się brzemieniem arcybiskupa Gaudentego; za nimi postępowało dwunastu 
wybranych kapłanów z trudem dźwigających ciężar złotego krucyfiksu - 
albowiem książę Mieszko8 trzy razy sam siebie ważył tym złotem; na piątym 
miejscu niesiono trzy ciężkie płyty ze złota, które były położone koło ołtarza, 
gdzie spoczywało święte ciało. Największa płyta, pięć łokci długa i dziesięć 
dłoni szeroka, była bardzo ozdobiona drogimi kamieniami i kryształowymi 
bursztynami, na skraju której ten wiersz był napisany: "Waży to dzieło aż trzysta 
grzywien złota9". Na końcu więcej niż na stu wozach wieźli olbrzymie dzwony i 
wszystek skarb Polski, za nimi postępował niezliczony tłum znakomitych 
mężów, z rękami skrępowanymi żelaznymi pętami i zdławionych obręczami na 
szyje, między którymi był prowadzony, niestety nieszczęśliwie pojmany, mój 
Brat w godności duchownej, starszy urzędem10. 

O, dniu ów, przez Czechów sławiony i przez wieki przekazywany pamięci, 
świętymi obrzędami obchodzony, dostojnymi obwieszczeniami chwalony, 
hymnami najpobożniej czczony, bogatym radosny, przez niemocnych pożądany, 
dla biednych miły, dawaniem jałmużny uświetniony i wszystkimi dobrymi 
uczynkami ozdobiony, dniu, w którym blask sieją uroczystości przydawane do 
uroczystości. O, zbyt szczęśliwa stolico Prago, niegdyś świętym księciem 
wywyższona, przyjmujesz podwójną radość tobie przez Pana Boga zesłaną i 
przez te dwie oliwki miłosierdzia sławą wzlecisz poza granice Sarmatów i 
Jazygów. 

Dokonanie zaś było to przeniesienie najbłogosławieńszego męczennika 
Wojciecha roku [od] wcielenia Pańskiego 1039, 1 września11. 

 
VI 

 
Lecz przy tym szczęściu przez Boga udzielonym nie brakło niegodnego 

donosiciela, który Ojcu Apostolskiemu opowiedział, jak przebiegały te 
zdarzenia, i ogłosił, że książę Czech i biskup pogwałcili boskie prawa i tradycje 
świętych ojców; i jeżeli pan papież pozostawi to bezkarnie, umniejszy prawa 
Stolicy Apostolskiej, które powinny być przestrzegane w całym świecie. 
Natychmiast jest odprawione święte zgromadzenie, odczytane prawa kościelne, 
badane święte pisma. Książę i biskup, chociaż nieobecni, są obwinieni o 
zuchwalstwo; jedni wyrokują, aby książę pozbawiony wszelkiej godności przez 
trzy lata był na wygnaniu, inni rozsądzają, aby biskup zawieszony był we 
wszelkich obowiązkach biskupich i aż do końca życia przebywał w klasztorze z 
mnichami, inni wołają, aby obaj byli ugodzeni mieczem klątwy. 
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VII 
 
Tymczasem posłowie księcia i biskupa Czech w ich i całego ludu imieniu 

przybyli do Rzymu, niosąc zlecenia bardziej posmarowane darami niż 
wygładzone wymową słów. Gdy dana im jest sposobność mówienia w obliczu 
Ojca Apostolskiego i świętego synodu, taką mową przedłożyli sprawę swego 
poselstwa: 

"O, najświętszy rządco wiary katolickiej i Stolicy Apostolskiej i o ojcowie 
zapisani w księdze żywota, którym udzielona jest od Boga moc sądzenia i 
zarazem zmiłowania! Zmiłujcie się nad spowiadającymi się z grzechu, 
oszczędźcie pokutujących i zarazem proszących o przebaczenie. Wyznajemy 
bowiem, że uczyniliśmy rzecz niedozwoloną i przeciw postanowieniom praw 
kościelnych, ponieważ z tak bardzo dalekich stron - z powodu tak krótkiego 
czasu - do tak świętej sprawy nie mogliśmy mieć [u siebie] waszego posła. Lecz 
czymkolwiek jest to, cośmy uczynili - wiedzcie, o ojcowie, wiedzcie wybrani - 
że uczyniliśmy to nie z lekkomyślności, lecz dla większego pożytku religii 
chrześcijańskiej i w dobrej wierze. Lecz jeżeli kiedykolwiek dobra intencja 
popada w błąd, gotowi jesteśmy, najświętsi ojcowie, naprawić nasze 
bezeceństwo według waszego osądzenia". 

Na to Ojciec Apostolski krótko: "Błąd nie jest szkodliwy, jeżeli się żałuje". 
Potem posłowie odprawieni z synodu zażywali gospody, mając następnego dnia 
zdać sprawę na sądzie. Owej zaś nocy krążyli wysłańcy księcia i biskupa i 
przekupili pieniędzmi chytrość kardynałów. Złotem podważają sprawiedliwość, 
kupują zmiłowanie za gotówkę, darami łagodzą wyrok sądowy. Następnego zaś 
dnia po ponownym stawieniu się posłów na kapitułę świętego synodu Pan 
Apostolski otworzył święte usta pełne ważkich słów i powagi. "Tak - rzecze - 
jak zatwardziałym w grzechu bezbożności sroższa kara zostaje wymierzona, tak 
uznającym swoją winę i pragnącym pokuty łatwe dajemy przyzwolenie i rany 
zadane przez nieprzyjaciela opatrujemy lekiem miłosierdzia. Wielkim bowiem 
grzechem jest rabować cudze dobro, ale większym, nie tylko obrabować 
chrześcijan, lecz jeszcze brać w niewolę i pojmanych sprzedawać jak dzikie 
zwierzęta; opowiedziane nam jest przez wiarogodnych posłów, że nazbyt 
ohydne jest to, czegoście się dopuścili w Polsce. Że zaś nikomu nie wolno 
przenosić świętego ciała z miejsca na miejsce bez naszego pozwolenia, o tym 
świadczą prawa kościelne, zabraniają postanowienia ojców, a boskie wyroki 
nakazują, aby tego rodzaju zuchwalcy byli ugodzeni mieczem klątwy. Lecz 
ponieważ uczyniliście to albo przez nieświadomość, albo w dobrej intencji, 
przykazujemy, aby za tak lekkomyślne zuchwalstwo wasz książę i biskup 
zbudowali w odpowiednim miejscu klasztor dostatecznie wyposażony 
wszelkimi kościelnymi użytecznościami i godnościami, wyznaczyli 
wypróbowane osoby i wedle obyczaju odprawiających nabożeństwa 
duchownych, aby Bogu stała służba była czyniona na wieki, tak za żywych, jak 
za umarłych, aby przynajmniej w taki sposób przed obliczem Boga zmyte było 
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przestępstwo waszej winy". Wnet posłowie bardzo uradowani wyruszyli i 
przekazali księciu rozkazy Ojca Apostolskiego. Książę posłuszny im jakby 
boskim rozkazom, w mieście Boleslav koło rzeki Łaby, gdzie ten święty niegdyś 
uszczęśliwieniem dostąpił męczeństwa, zbudował pod wezwaniem świętego 
Wacława męczennika najnadobniejszą świątynię, w której, tak jak i dziś widać, 
służy Bogu liczny poczet braci i znajduje się probostwo i bazylika bardzo 
czczona!12. 

 
VIII 

 
Roku od wcielenia Pańskiego 1040. Wieść, nad którą żadne gorsze zło na 

świecie nie słynie i która tuczy się kłamstwem i mieszając wielkie z małym, 
fałszywe z prawdziwym, lecąc rośnie - doniosła do uszu cesarza Henryka II13, że 
Czesi przywieźli z Polski mnóstwo złota i srebra, stokroć więcej, niż było 
prawdą. Wtedy cesarz począł szukać sposobności przeciw nim, aby 
jakimkolwiek sposobem wydrzeć od nich złoto, o którym mu opowiadano. I 
rozkazując przez oprawców groził wojną, jeżeli przed ustalonym terminem nie 
przyślą mu do ostatniego obola srebra, które złupili w Polsce. Na to 
odpowiedzieli Słowianie: "Zawsze pod panowaniem króla Karola i jego 
następców byliśmy, i dziś jesteśmy bez uszczerbku naszego prawa, nasze plemię 
nigdy nie okazało się buntownicze i tobie we wszystkich wojnach pozostało i 
zawsze pozostanie wierne, jeżeli tylko zechcesz nam świadczyć sprawiedliwość. 
Takie bowiem prawo ustanowił dla nas Pepin14, syn wielkiego króla Karola, 
żebyśmy następcom cesarzy płacili rocznie sto dwadzieścia wybranych wołów i 
pięćset grzywien - grzywną nazywamy dwieście monet naszych pieniędzy, to 
jest zaświadczone z pokolenia na pokolenie współziomków; to każdego potem 
bez sprzeciwiania się tobie płacimy i chcemy płacić twoim następcom. I jeżeli 
byś chciał obciążyć nas ciężarem jakimś oprócz zwykłego prawa, raczej gotowi 
jesteśmy umrzeć niż dźwigać niezwyczajne brzemię". Na to odpowiedział 
cesarz: "Jest obyczajem 'królów zawsze coś nowego dodać do poprzedniego 
prawa; ani też wszystko prawo nie jest ustanowione w jednym czasie, lecz przez 
następców królów wzrósł poczet praw. Albowiem ci, którzy rządzą prawami, 
nie są prawami rządzeni, ponieważ prawo, jak się pospolicie mówi, ma nos z 
wosku, a król ma rękę żelazną i długą, aby go mógł naginać, gdzie mu się 
podoba. Król Pepin zrobił, co chciał; jeżeli zaś wy nie uczynicie, czego ja chcę, 
pokażę wam, ile mam malowanych tarcz albo co wart jestem na wojnie". 

 
IX 

 
I natychmiast posyłając listy po całym królestwie zebrał bardzo silne wojsko. 

Inną drogą, którą idzie się przez Serbię i z której przez gród Chlumec jest 
wyjście z lasu na tę ziemię, rozkazał Sasom wejść do Czech; ich księciem był w 
tym czasie Ekkehard, któremu cała Saksonia posłuszna była we wszystkim jak 
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królowi. Był bowiem mężem wielkiej mądrości i obdarzony szczególną 
biegłością w zarządzaniu sprawami królestwa, i od chłopięctwa oddany rzeczom 
wojennym, lecz nigdy nie osiągnął w wojnie szczęśliwego rezultatu. Sam zaś 
cesarz założył obóz po obu brzegach rzeki Regnicy. Następnego zaś dnia, gdy 
mijając gród Cham przybliżył orły do lasu, który oddziela Bawarię od Czech, 
skoro poznał, że Czesi zatarasowali drogę przez las, oburzony chwilę milczał i 
trzy razy potrząsając głową zawrzał gniewem godnym cezara, i otwarł usta tymi 
słowy: ,,Niech budują mury wyższe od lasów, niech wznoszą wieże wysokie aż 
do chmur, tak jak na darmo rozciągane są sieci przed oczyma uskrzydlonych, 
tak nic nie są warte obwarowania Czechów przeciw Niemcom. Czy wzniosą się 
nad mgły, czy ukryją się między gwiazdami zgubionemu nędznemu plemieniu 
tym nic nie pomogą". Tak powiedział i rozkazał, aby wszyscy wtargnęli w las, a 
sam wyprzedzając ich wyszedł na wysoką górę, położoną w granicznym lesie, i 
siedząc na trójnogu rzekł do stojących obok książąt całego królestwa: 

"W tej dolinie kryje się gnuśny tłum Czechów, jak gdyby mysz polna w 
kryjówkach swoich nor". 

Lecz zmyliło cezara jego mniemanie, albowiem obwarowanie owych było za 
drugą górą. Wtedy cezar wezwawszy po imieniu, wysłał najpierw margrabiów, 
następnie wszystkich znaczniejszych zbrojnych, pierwszym zaś kazał iść do 
bitwy, tymi słowami obiecując im zwycięstwo: "Nie będzie wam potrzebna 
pracowita walka, zejdźcie tylko, z pewnością sami uciekną ze strachu, nie mogą 
bowiem wytrzymać waszego uderzenia. Idźcie moi, idźcie sokoły, pochwytajcie 
trwożliwe gołębie i jak dzikie lwy, obyczajem wilków, które gdy napadają 
owczarnię, nie troszczą się o liczbę i przystępują do jadła aż po wymordowaniu 
całej trzody". 

 
X 

 
Wnet według rozkazu króla prą opancerzone gromady; o pierwsze miejsce w 

bitwie ubiegają się możni, okazale błyszczą szeregi jak przezroczysty lód i gdy 
słońce odbija się od ich broni, jaśnieją od niej liście lasów i szczyty gór. Lecz 
zszedłszy w dolinę nikogo nie znaleźli, ponieważ z tej i z tamtej strony są gęste 
lasy i nieprzebyte miejsca; i jak zwykło być w każdej walce, że następni, 
chociaż niechętni, pędzą do bitwy poprzedzających, tak możni, już zmęczeni, 
znowu zmuszeni byli przez tych, którzy szli za nimi, przejść drugą górę. Lecz 
już skwarem i pragnieniem przywiera język do wyschłego podniebienia, brak 
sił, omdlewają prawice; dobywają z piersi słabego tchu, nie mogą jednak 
zatrzymać kroku. Jedni zarzucają swoje pancerze na tarcze, inni stoją oparci o 
drzewa, daremnie chwytając powiew powietrza, inni leżą jak kłody, ludzie tłuści 
i nieprzyzwyczajeni do marszu w pieszym boju. I gdy natknęli się na 
obwarowanie15, zewsząd powstaje krzyk, wznosi się jak mgła nad lasem para ze 
zmęczonego ciała. Widząc to Czesi krótki czas wahali się i gdy wnet zrozumieli, 
że siły owych opuściły, śmielej wypadli z obwarowania. Odwagę dawała im 
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niezwyciężona siostra Fortuny, Bellona. O losie szczęśliwy, nigdy wiecznie nie 
jesteś dobry, toczącym się kołem możnych rzucasz na dno. Patrz, czcigodne 
oblicze szczęśliwych mężów krwawi podkuta stopa skaczących koni i brzuchy 
rozkosznie syte, i biodra podwójnie otoczone pasami malowanymi szkarłatem 
druzgoce nogą kobyła, i rozwleka jelita, i wnętrzności jak wstęgi lub rzemienie. 

Wstyd więcej powiadać o takich rycerzy śmierci nagłej, niegodnej sławienia 
pismem. 

Taka bowiem stała się tam rzeź szlachetnych mężów, jakiej nie było ani na 
polach tesalskich, ani za czasów Sulli, ani za któregoś pomoru śmiertelnych, ani 
jak mówią, kiedykolwiek od wrogiego miecza nie zginęło razem tyle 
niemieckiego rycerska. 

Tymczasem cezar siedząc na szczycie góry zwiedziony był przewidywaniem 
swego umysłu. Albowiem gdy nie sądził, że swoi będą zwyciężeni przez wroga, 
ujrzał zbliżających się okrutnych zwycięzców: wskoczywszy na grzbiet 
gromkonogiego konia, cezar kładzie się na grzywie, przykłada ostrogę do lędźwi 
czworonoga; gdyby go nie miał rączego, tej samej godziny, bez zwłoki, 
zstąpiłby w krainę śmierci rzymski imperator16. 

 
XI 

 
Podczas gdy to się działo, Sasi z księciem Ekkehardem, o którym wyżej 

mówiłem, wtargnęli do Czech i spustoszyli nieprzyjacielsko jedną małą krainę, 
która leży koło rzeki Bilina. Tymczasem książę ich, gdy otrzymał nieszczęśliwą 
wieść, że do Słowian należy zwycięstwo nad cezarem, wstrzymał marsz przy 
moście Hnevin nad rzeką Bilina, bardzo stroskany, czy ma próbować szczęścia 
w wojnie, czy z tak wielką niesławą powrócić. Wolał najpierw wybadać księcia 
i przez posłów go kusząc namawiał przyjacielskimi słowy: "Ty, który się teraz 
radujesz, że zwyciężyłeś walcząc, byłbyś dużo lepszym zwycięzcą, gdybyś 
zwyciężył prosząc; przeto nie chciej tym sam nad siebie próżno się wynosić, 
ponieważ ciężko ci jest przeciw ostrodze wierzgać. Albowiem ten, kto teraz 
jakby oszczędzając was i litując się wszedł do waszej ziemi z nielicznymi, jeżeli 
tymczasem nie znajdziecie jego łaski, szybko nadejdzie z tak wielką mnogością 
wojsk, że im ani wasze źródła nie wystarczą, ani ich wasz mały kraik zaledwie 
pomieścić zdoła; wtedy najnowsze będzie gorsze od wcześniejszego. Stąd 
ponownie cię napominam i daję radę: abyś nie stracił wszystkiego, co zdajesz 
się posiadać, królową mamonę, która wszystko zwycięża, rozgniewanych 
uspokaja, nieprzyjaciół godzi, przez wiernych tobie przyjaciół nie Skąpą poślij 
cezarowi, aby za tobą się wstawiła i łaskę jego tobie pozyskała". Na to książę 
Brzetysław wzburzony gniewem wzgardził zbawiennymi napomnieniami i 
wsparty na rękojeści miecza tak rzekł: "Powiedzcie waszemu Ekkehardowi: 
dość mam rady i nie sądź, że postąpiłeś naprzód namawianiem. Niech cię 
słuchają Sasi twardsi od skał i jeżeli są jacy nierozważni ludzie, którzy sądzą, że 
cokolwiek rozumiesz. Ja zaś, jeżeli do trzech dni bez wszelkiego gwałtu nie 
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wyjdziesz z tej mojej prowincji, tym mieczem zetnę twoją głowę i twoje oblicze 
położę tobie na tyłku. Nie moją jest troską, co dzieje się na dworze cezara. 
Dopóki u boku Brzetysława wisi miecz, nie pociecze mleko z boku cezara, lecz 
krew". Gdy opowiedziano to księciu, chociaż to bardzo ciężko zniósł, jednak 
zmuszony, jak wilk, gdy straci zdobycz i przy tropiących psach podwinąwszy 
ogon powraca do lasu, tak książę Ekkehard z wielką niesławą cofnął się do 
Saksonii. Także księciu Brzetysławowi opowiedziano o komesie Parkoszu, 
który dowodził w grodzie Bilina, że przekupiony pieniędzmi Sasów nie stał na 
straży za obwarowaniami, lecz tam umieścił załogi, gdzie są gaje łatwe do 
przejścia dla nieprzyjaciół. Jego bowiem książę postawił na czele całego wojaka 
z Moraw i trzech pułków, które były przysłane na pomoc z Węgier. 
Rozgniewany książę natychmiast kazał go po wyłupieniu oczu, obcięciu rąk i 
nóg zrzucić w głębinę rzeki. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1041l7. 
 

XII 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1042. Henryk imperator, zawsze przesławny 

triumfator, chcąc pomścić zagładę swoich znakomitych [nobilów], trzema 
drogami wchodzi do czeskiej ziemi18 i prawie całą ją nieprzyjacielsko pustoszy, 
i liczne miasta, których ani nie mogąc bronić opuścili, ogniem zapala. I kiedy 
przybył do miasta Pragi, przed nią samą, naprzeciw, na górce Sibenice zatknął 
orły. Dowiedziałem się, że tam nie zdziałano nic pamięci godnego oprócz tego, 
że biskup Sewer tajemnie w nocy uciekł z miasta do obozu cesarza bojąc się, jak 
sądzę, aby jako zbuntowany przeciw swemu panu nie był pozbawiony zaszczytu 
stolca biskupiego. Widząc to książę Brzetysław nie wie, co czynić, ból zewsząd 
gnębi ducha. 

Już żałuje, że niegdyś walczył przeciw cezarowi, już żałuje, że wzgardził 
napomnieniami księcia Ekkeharda, już woli walczyć prośbami i tego zwyciężyć 
prośbami, którego niegdyś, walcząc zwyciężał; i tymi słowy próbuje odwrócić 
gniew groźny cesarza: 

"Wojnę wiedziesz, cezarze, nie dającą żadnych triumfów. Nasza ziemia jest 
twoją komorą, my twoi jesteśmy i pragniemy być twoimi. Albowiem kto sroży 
się na swoich poddanych, wiadomo, że jest okrutniejszy od okrutnego wroga; 
jeżeli spojrzysz na siłę swego wojska, my nie jesteśmy dla ciebie ani okruszyną. 
Dlaczego okazujesz swoją potęgę jakby przeciw liściowi, który porwany jest 
przez wiatr? Bowiem nie ma wiatru, gdzie nic mu się nie sprzeciwia. Już jesteś 
zwycięzcą, którym chcesz, abyś był. Już uwieńcz, już uwieńcz wawrzynem 
twoje zwycięskie skronie". 

Ponadto obiecuje mu tysiąc pięćset grzywien denarów, co było trybutem za 
trzy już ubiegłe lata. Bychło - gdy jakby wielki ogień pali się płomieniami ktoś z 
góry lał obfitą wodę, zalewał powoli jego wybuch i pod przeważającymi falami 
ogień gasnął - nie inaczej ugasiła gniewliwość cezara królowa mamona. 
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Bowiem ten, który niegdyś tę ziemię naszedł surowy, wziąwszy pieniądze, 
po zawarciu pokoju powrócił obłaskawiony. 

 
 
 
 
 

XIII 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1043. taki głód był w Czechach, że trzecia 

część ludu zginęła z głodu19. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1044. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1045 zmarł mnich Gunter 9 października. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1046. Poświęcony jest 19 maja klasztor w 

grodzie Boleslav przez Sewera, szóstego biskupa kościoła praskiego. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1047. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1048. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1049. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1050. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1051. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1052. Zmarła Bożena, małżonka księcia 

Ołdrzycha, matka Brzetysława. 
W roku od wcielenia Pańskiego 105320. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1054. Gród Wrocław i inne grody oddane 

zostały Polakom przez księcia Brzetysława pod tym warunkiem, że tak jemu, 
jak jego spadkobiercom będą płacić rocznie pięćset grzywien srebra i trzydzieści 
złota21. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1055 książę Brzetysław, przesławny 
najpodnioślejszą miarą cnót, klejnot narodu czeskiego, jasne światło swoich 
ojców, gdy z pomocą Boga całą sobie podporządkował Polskę, tudzież dwa razy 
zwycięzca, już po raz trzeci postanowił najechać Węgry, podczas gdy idąc 
przodem czekał na swoje wojsko w grodzie Chrudim, powalony został ciężką 
chorobą; gdy czuł, że ona coraz bardziej i bardziej wzrasta i siły jego ciała 
nikną, zwołał tych najprzedniejszych mężów kraju, którzy przypadkiem byli 
obecni, i w ich przytomności przemówił takimi słowy: 

"Ponieważ mnie los mój woła i czarna śmierć już lata przed oczyma, chcę 
wam oznaczyć i waszej wierności powierzyć, kto po mnie powinien rządzić 
państwem. Wy wiecie, że nasz ród częścią przez bezpłodność, częścią przez 
umierających w niedojrzałym wieku był przywiedziony do mnie jednego. Teraz 
jednak, jak sami widzicie, jest mi przez Boga danych pięciu synów, między 
których dzielić królestwo czeskie nie wydaje mi się być pożyteczne, gdyż każde 
królestwo podzielone w sobie zostaje osłabione. Że zaś od stworzenia świata i 
od początku imperium rzymskiego i aż do tych czasów rzadka była miłość 
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braterska, jest poświadczone nam przez pewne przykłady. Bowiem jeżeli 
spojrzysz, co  uczynili dwaj bracia Kain i Abel, Romulus i Remus i moi 
przodkowie Bolesław i święty Wacław, cóż by uczyniło pięciu? Im więc ich 
mocniejszymi i potężniejszymi oglądam, tym gorsze rzeczy przeczuwam 
wieszczym umysłem. Och! myśl rodziców zawsze lękliwa o niepewne losy 
synów! Stąd należy zapobiec, aby po mojej śmierci nie powstała niezgoda o 
otrzymanie rządów królestwa. Dlatego was proszę na Boga i zaklinam na 
przysięgę waszej wierności, aby między moimi synami lub wnukami zawsze 
najstarszy wiekiem otrzymał najwyższą władzę w księstwie i tron - a wszyscy 
bracia jego lub ci, którzy są zrodzeni z rodu panującego, byli pod jego władzą22. 
Wierzcie mi, jeżeli jedynowładca nie będzie rządził tym księstwem, wam 
możnym grozi to gardłami, a ludowi wielką szkodą". Powiedział i na rękach 
obecnych opuszczając cielesne członki podążył w niebiosy duch jego 10 
stycznia 1055. 

I zaraz nastał wielki lament żałobny. 
Zaś wpierw zabrakłoby wymowy Tuliuszowi, niżby poszczególne jego 

wszystkie zasługi wyjaśnił, jak wielkiego ów książę był umiarkowania lub jak 
wielkiej rozwagi w boskich prawach i ludzkich sądach, albo jak hojnym dawcą 
jałmużny i jak pobożnym dobrodziejem kościołów lub wdów. 

 
XIV 

 
Po jego śmierci wszyscy z rodu czeskiego, wielcy i mali, wspólną naradą i 

taką samą wolą obrali sobie księciem syna jego pierworodnego imieniem 
Spycigniew, śpiewając słodką pieśń Kyrie elejson. Był bowiem mężem bardzo 
okazałym, włosy [miał] czarne, czarniejsze od smoły, długą brodę, wesołą 
twarz, [a] policzki jego bielsze były od śniegu i lekko zarumienione pośrodku. 
Cóż więcej?  

Mąż był dobry i piękny od stóp do głowy. Pierwszego dnia, w którym był 
osadzony na tronie, zaskarbił sobie on pamięć wielką i niezwykłą, i przez 
wszystkie wieki wspomnienia godną; albowiem jak wielu zostało znalezionych 
z rodu niemieckiego, czy to bogaty, czy ubogi, czy wędrowiec, wszystkich 
razem rozkazał w trzech dniach wydalić z ziemi czeskiej23, ba, nawet nie 
pozwolił pozostać swojej matce, o której wyżej wspominaliśmy, córce Ottona, 
imieniem Judyta24. Podobnie i opatkę świętego Jerzego córkę Brunona wydalił, 
ponieważ ta kiedyś dawniej obraziła go ostrymi słowy. Bowiem gdy ojciec jego 
Brzetysław odbudowywał mury wokoło całego grodu Pragi i wówczas 
wspomniany wyżej bohater miał przydzieloną sobie przez ojca prowincję Zatec, 
zdarzyło się, że (przypadkiem wyszedł, aby ze swoimi (budować mur około 
klasztoru świętego Jerzego. I żadnym sposobem mur nie mógł być postawiony 
prawidłowo, jeśliby nie był zburzony piekarnik opatki trafem tam stojący, gdyż 
sznur przechodził przez jego środek; wtedy kiedy inni wahali się to uczynić, syn 
książęcy przystąpił 
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i jakby czyniąc sobie pośmiewisko, z wielkim chichotaniem kazał 
natychmiast rzucić piekarnik do potoku Bruska, mówiąc: "Dziś pani opatka nie 
posmakuje ciepłego ciasta". Spostrzegłszy to opatka wyszła rozgniewana z 
klasztoru i bardzo przykro znosząc jego powiedzenie, tak go ironicznymi 
słowami napadła i zawstydziła: 

"Szlachetny, cudny mąż, silny, słynny bronią 
Jak wielkie teraz wieże zdobył i grody, 

I sobie niesie sławny triumf nad piecem, 
Już wieńczy skroń zwycięską laurem i złotem, 
Niech wydzwoni kler dzwonami różne pieśni, 
Ponieważ cuda zdziałał książę! piec zrzucił! 

Ach! Wstyd powiedzieć, co temu niewstyd zdziałać! 
Mąż zdrętwiał ciałem i głos mu uwiązł w krtani, 
I oburzony - westchnieniem stłumił swój gniew". 

Ponieważ książę te słowa opałki zachował w głębokiej pamięci, po osadzeniu 
na tronie – wpierw nim wszedł do kościoła świętego Jerzego - wstąpił do opatki 
rozkazując jej tak: "Teraz raczej przystoi klerowi śpiewać pieśni i bić w 
dzwony, kiedy opatka z domu i z tego kraju jest wypędzona, gdy tak jak jej piec 
jest wyrzucana. Oto mąż silny i słynny bronią, nie wieże, nie grody zdobywając, 
lecz ciebie, opatko, panią owego pieca dziś wypędzając, odnosi sławny triumf i 
wieńczy skronie wawrzynem". I jak było rozkazane, opatka - (posadzona na 
wozie - szybko została wywieziona i szybciej od opowieści wypędzona z granic 
tej ziemi. 

 
XV 

 
Gdy tak się stało, pospieszył urządzić nowy książę nowe królestwo Moraw, 

które niegdyś jego ojciec między synów swoich rozdzielając połowę dał 
Wratysławowi, drugą część Konradowi i Ottonowi. Jaromir zaś, dotąd oddany 
naukom, przebywał między szkolnymi hufcami. Posłał więc wpierw książę 
Spycigniew do starszych owej ziemi list, w którym imiennie wezwał trzystu 
mężów ze wszystkich grodów, których sam znał jako lepszych i 
szlachetniejszych, i rozkazał, aby pod utratą gardła wyszli mu naprzeciw do 
grodu Chrudim. Mężowie rozkaz wykonali i już poza bramą strażniczą na 
polach Hrutova spotkali księcia; rozgniewany książę natychmiast kazał ich 
pojmać, ponieważ wyszli naprzeciw, nie na umówione miejsce, i skutych wysłał 
pod strażą, rozdzielając ich po 'poszczególnych grodach Czech, konie zaś i broń 
ich rozdzielił między swoich i szedł dalej na Morawy. Co słysząc brat jego 
Wratysław bardzo go się przestraszył i umknął na Węgry, pozostawiwszy 
małżonkę w grodzie Ołomuniec. Król Andrzej z ukontentowaniem go przyjął i 
jak długo z nim był, miał go w poszanowaniu. Więc książę Spycigniew, skoro 
wedle swego upodobania zarządził wszystko na Morawach, wziął swoich braci, 
aby byli z nim na dworze, Konrada postawił na czele łowców, Ottona zaś 



 62

ustanowił mistrzem nad piekarzami i kucharzami. Pochwyconą zaś swoją 
bratową wysłał do pewnego najobronniejszego grodu zwanego Lsteni, 
powierzając ją pod straż komesowi imieniem Mścisz, który jej nie strzegł tak, 
jak przystało strzec tak wielką panią, albowiem każdej nocy jej nogę do swojej 
nogi przytwierdzał okowami. Słysząc o tym mąż jej ciężko to znosił i jaką 
zapłatę oddał później komesowi za tak lekkomyślny czyn, objawi się w dalszym 
ciągu. 

 
XVI 

 
Po upływie zaś jednego miesiąca, za wstawieniem się biskupa Sewera i 

komesów, odesłał swoją bratową do jej męża, dając jej orszak. Ponieważ była 
bliska porodu, kiedy przyspieszała pochód, uszkodziła macicę i w ciągu trzech 
dni wyzionęła ducha najpiękniejsza z kobiet, ponieważ nie mogła wydać 
niedojrzałego płodu. Kiedy król Andrzej widział, że jego gość nad jej śmiercią 
aż tak bardzo boleje, cieszył smutnego młodzieńca tymi przyjaznymi słowy: 

"O, mój drogi gościu, miech Bóg uczyni, abyś był zdrowy. Wreszcie troskę 
twoją zrzuć na Pana i miej w nim nadzieję, a on uczyni, że ta żałość szybciej 
obróci się w wesele. Często bowiem zdarza się, że skąd człowiek mniej 
spodziewa się zyskać, odniesie więcej dobrego. Jeśli zaś chodzi o zgon twojej 
małżonki, bądź mężem silnym, nie przekraczaj miary smuceniem się, jak gdyby 
ciebie jednego dotknęło coś niezwykłego, gdy wszystkim ludziom jest jawnie 
znane, że wszelkie ludzkie ciało do swego początku powraca". 

Powiedział i smutnego gościa powiódł ze sobą do stołu, gdzie pożywili się 
tłustymi potrawami i uczynili wesołymi łagodnym, czystym winem. 
Przypadkiem była [tam wtedy] jedyna córka tego króla imieniem Adelajda, już 
dojrzała do łoża małżeńskiego, bardzo urodziwa, i dla wielu zalotników nadzieja 
zazdrości godna. Gdy ją gość ujrzał, żałośnie się w niej rozmiłował, czego dobry 
król nie wzbronił i po niewielu dniach związał ją z nim małżeństwem. Gdy 
usłyszał to książę Spycigniew, bystrym umysłem zapobiegając, aby 
przypadkiem brat jego nie najechał z Węgrami całych Moraw - wysyłając 
posłów odwołał go z Węgier i oddał mu grody, które przedtem ojciec jego dał 
mu ma Morawach. Był bowiem książę Spycigniew mężem roztropnym w 
rozeznaniu rzeczy, umiejąc łuk swój napiąć i spuścić w stosownym czasie. 
Wśród innych jego cnót przytoczymy tę szczególną gorliwość godną pamięci, 
prawdziwie przykład do naśladowania dla potomnych, Taki bowiem był jego 
obyczaj: zawsze w czasie Wielkiego Postu przebywając w klasztorze mnichów 
lub kanoników przykładał się do jałmużny, uczestniczył w służbach Bożych, 
trwał na wigiliach i modlitwach, tak jednak, że przed poranną jutrznią albo z 
wyciągnięciem rąk, albo z przyklękaniem powtórzył cały psałterz. Zaś po 
komplecie25 na wzór mnichów zachowywał milczenie aż do pierwszej mszy. I 
jak długo był na czczo, załatwiał sprawy kościelne, po posiłku zaś sprawował 
sądy świeckie. Zaś futro biskupie i szatę duchowną, które wkładał na wierzch26 
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na początku postu i przez całe czterdzieści dni nosił, w Wielki Czwartek dawał 
swemu przybocznemu kapelanowi, dobrze i pobożnie uważając, aby nie odszedł 
próżno w dniu wielkiego święta, kto w czasie pokuty był uczestnikiem trudu. 

 
 
 
 

XVII 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1056. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1057. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1058. 2 sierpnia umarła Judyta małżonka 

Brzetysława, księżna Czechów, którą syn jej Spycigniew wygnał ze swego 
królestwa; gdy nie mogła inaczej swojej krzywdy pomścić na synu, na hańbę 
jego i wszystkich Czechów poślubiła Piotra króla Węgier27. Później przez syna 
swego księcia Wratysława była stamtąd przeniesiona i pogrzebana koło męża 
swego Brzetysława w kościele świętych męczenników Wita, Wacława i 
Wojciecha. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1059. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1060. Gdy na święto świętego Wacława 

książę Spycigniew przybył do Pragi, widząc, że aby pomieścić lud schodzący 
się na święte obrzędy nie jest dość wielki kościół świętego Wita, który zapewne 
wystawił sam święty Wacław jako okrągły, na wzór kościoła rzymskiego, w 
którym też tegoż św. Wacława ciało spoczywało, podobnie [jak] i inny 
kościółek .przyległy i położony jakby w przedsionku tegoż kościoła, w środku 
którego w nazbyt ścieśnionym miejscu był grobowiec świętego Wojciecha - 
uznał, że będzie najlepiej, aby oba zburzyć i jeden wielki kościół obydwu 
patronom wybudować; natychmiast rozległym kołem wyznacza miejsce 
kościoła, kładzie fundamenty, rozpala się do dzieła, wznosi mury, lecz jego 
szczęśliwe poczynania wnet w następującym roku przerwała niewczesna śmierć. 

W tym samym roku, w [tym] czasie, w którym wojska wychodzą na wojnę, 
gdy już z podniesionymi znakami książę odbył drogę prawie jednego dnia, 
wyszła mu naprzeciw wdowa, która płacząc i lamentując, i nogi jego 
obcałowując, biegnąc za nim krzyczała: "Panie, weź mnie w obronę wobec 
przeciwnika mego". A ów rzecze: "Uczynię to, gdy wrócę z wyprawy". I owa 
odrzekła: "A co – jeżeli nie wrócisz, komu przekażesz, abym została 
pomszczona? Albo dlaczego mając mieć twoją nagrodę od Boga nie dbasz o 
nią?" Ten natychmiast na jednej wdowy prośbę przerwał wyprawę i 
sprawiedliwym sądem obronił ją przed jej przeciwnikiem. Cóż na to mówicie, 
wy dzisiejsi książęta, którzy nie zważacie na narzekania tylu wdów, tylu sierot, 
lecz wynosząc się nadętą pychą nimi gardzicie?28 Takimi, jak wyżej 
powiedzieliśmy, bogactwami miłosierdzia książę Spycigniew ten przydomek 
sobie zdobył, że przez wszystkich był nazywany ojcem duchownych, obrońcą 
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wdów. Lecz ponieważ częściej widzimy, że zakrytym sądem Boga źli są 
pozostawieni, dobrzy zabrani, ten mąż tak wielkiej prawości był wzięty z tego 
świata 28 stycznia, szóstego roku swego księstwa, zaś roku od wcielenia 
Pańskiego 106129. 

 
 
 

XVIII 
 
Po jego śmierci przy poparciu wszystkich Czechów był wyniesiony na tron 

brat jego Wratysław. Ten natychmiast podzielił po połowie królestwo 
morawskie między swoich braci, dając Ottonowi stronę wschodnią, którą sam 
przedtem otrzymał, zdatniejszą do polowań i obfitszą w ryby, zachodnią zaś, 
która jest ku Niemcom, dając Konradowi, który i sam znał mowę niemiecką. 
Owa zaś okolica jest bardziej płaska, równinna i urodzajniejsza w płody. 

Tymczasem gdy słońce pozostawało w pierwszym stopniu znaku ryb30, 
Jaromir, uzdolniony młodzieniec, usłyszawszy o śmierci brata swego 
Spycigniewa, którego nie mniej niż ojca bojaźnią i miłością czcił, odrzuciwszy 
już chłopięcą obawę wrócił ze studiów spodziewając się, że będzie mieć jakąś 
część dziedzictwa w ojczystym królestwie. Gdy książę Wratysław, jego brat, 
wyczuł, że on bardziej pragnie świeckiego rycerstwa niż rycerstwa świętej 
nauki, tymi słowy karcił jego krnąbrność. "Nie chciej, bracie – rzekł – nie chciej 
przez odstępstwo być odcięty od głowy, której uczyniony jesteś członkiem, i 
być rzucony do piekła. Niegdyś łaska Boża przez swe przewidywanie wybrała 
ciebie do stanu kapłaństwa, dlatego i ojciec nasz oddał cię na ćwiczenia w 
naukach, abyś był zdatnym następcą biskupa Sewera, jeśli tylko z łaski Boga go 
przeżyjesz". I wnet z początku miesiąca marca, pierwszego dnia sobotniego31, 
gdy były odprawione obrządki święcenia, chociaż niechętnego i 
przymuszonego, i nad miarę wzbraniającego się, ogolił i w obecności samego 
księcia wyświęcony był aż do godności diakona, i publicznie czytał ewangelię, i 
według obyczaju służył biskupowi odprawiającemu mszę świętą. Potem nowy 
diakon - prawdziwie musi być nazwany starym Julianem Apostatą - tarczę 
świętego rycerstwa niepięknie odrzuciwszy i poniechawszy łaski, którą otrzymał 
przez położenie rąk, wybrał rycerski pas i zbiegł ze swoimi przybocznymi do 
księcia polskiego32, i pozostał z nim aż do zgonu biskupa Sewera. 

 
XIX 

 
W tym czasie Mścisz, komes grodu Bilina, syn Borzysza, mąż wielkiej 

odwagi, większej wymowy i nie mniejszej roztropności, chociaż pamiętający, że 
ma podejrzliwego księcia, ponieważ jego małżonkę kiedyś przez pana swego 
powierzoną trzymał pod strażą, jednak śmielej wszedłszy do pałacu księcia, 
mając go prosić, tymi słowy pokornie zaczął: "Z łaski twego brata - rzecze - 
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zbudowałem kościół na cześć świętego Piotra apostoła - racz przeto przybyć na 
uroczystość jego poświęcenia i zarazem uradować gród twoim przybyciem, nie 
wzgardź moimi pokornymi prośbami". Chociaż pamiętny doznanej krzywdy, 
którą niegdyś wyrządził jego małżonce, jednak z powodu niedawności swego 
panowania, ukrywając w sercu gniew, jaki czuł, powiedział: "Przyjdę, gród mój 
uraduję i uczynię, co sprawa i sprawiedliwość wymaga". Tego powiedzenia 
wyrzeczonego przez księcia komes nie zrozumiał i składając księciu wielkie 
podziękowania odszedł wesoły i przygotowywał, co jest konieczne na wielkie 
święto. Przybył książę i biskup i zaraz po poświęceniu kościoła, położonego na 
podgrodziu, podszedł książę do grodu na posiłek, biskup zaś i komes na swoim 
dworze, który był przed kościołem, podobnie zasiedli do stołów zastawionych 
jadłem. 

I w czasie obiadowania przyszedł posłaniec, który powiedział na ucho 
komesowi: ,,Odjęty jest tobie zarząd grodu i dany synowi Wszebora Kojacie", 
który wówczas był pierwszym w pałacu księcia. Na to komes odpowiedział: 
"Jest księciem i panem, niech robi z grodem, co mu się podoba; nie ma zaś 
mocy książę znieść tego, co dziś ma mój kościół". Jeśliby owej nocy nie był 
zbiegł za radą i pomocą biskupa, bez wątpienia straciłby oczy i swoją nogę, 
którą niegdyś skuwał z nogą małżonki księcia. 

 
XX 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1062. 27 stycznia umarła księżna Adelajda, 

matka Judyty i Ludmiły, podobnie i Brzetysława młodszego i Wratysława, który 
zgasł 19 listopada w pierwszym kwiecie wieku. Po upływie zaś prawie roku po 
śmierci księżnej Adelajdy, książę Wratysław pojął małżonkę imieniem 
Świętawa, córkę Kazimierza księcia Polaków, zaś siostrę Bolesława i 
Władysława, z której miał czworo dzieci, mężów dobrej zdatności, Bolesława, 
Borzywoja, Władysława, Sobiesława, o których na swoich miejscach, gdy Bóg 
da, dość obszernie będzie wyłożone. 

 
XXI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1063. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1064. 
W roku od -wcielenia Pańskiego 1065. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1066. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1067. 9 grudnia szósty biskup praskiego 

kościoła Sewer wywędrował z tego świata i słodkiej kosztuje zmiany. 
Ten dosyć doświadczył dwojakiego losu, szczęśliwego i przeciwnego; 

albowiem niegdyś przez księcia Brzetysława pochwycony i skuty, wrzucony do 
więzienia33, zniósł męczeństwo dwojakie, zarazem w ukryciu i jawnie. Prawie 
przez cały czas swego pasterstwa bez jakiegokolwiek oporu i bez żadnego 
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sprzeciwu rządził Czechami i Morawami jako jednym i nierozdzielnym 
biskupstwem i byłby rządził dalej, gdyby nie zgodził się po śmierci 
Spycigniewa, zwyciężony nazbyt wielkim żądaniem księcia Wratysława, że na 
biskupa na Morawach został wyniesiony Jan. Wpierw jednak przy wielu 
świadkach postanowiono tego rodzaju lenno i własność lub zamianę, to jest, że 
biskup praski wybierze dla tego biskupstwa dwanaście z pokaźniejszych wsi w 
całych Czechach, ponadto sto grzywien srebra rocznie otrzyma ze szkatuły 
księcia34; dwór zaś na Morawach przy Sekyr Kostel, z jego przynależnościami, 
jak przedtem tak i na przyszłość będzie posiadał, podobnie i wieś Slivnice z 
targiem i gród tamże leżący na środku rzeki nazywanej Svratka zwany Podivin, 
od swego założyciela Podziwy, Żyda, lecz potem katolika. Mówią zaś, że przed 
czasami Sewera był na Morawach pewien biskup, jak sądzę imieniem Wracen35. 
Na swoim miejscu będzie wyłożone, jak wielki spór o to biskupstwo miał z 
wspomnianym biskupem Janem następca Sewera Jaromir. 

 
XXII 

 
Wtedy Konrad i Otto, słysząc, że biskup praski odszedł do Chrystusa, posłali 

i odwołali z Polski brata swego Jaromira i wyzuli go z pasa rycerskiego, i znów 
przyjął ubiór i tonzurę księżą. Tymczasem książę Wratysław ubezpieczając się 
na przyszłość i obawiając się, aby brat jego, gdy zostanie biskupem, nie 
spiskował przeciw niemu z wspomnianymi braćmi, zaczął skrycie rozważać, 
jakim sposobem mógłby go ograbić z biskupstwa. Był zaś w tym czasie na 
dworze księcia niejaki Lanczo, kapelan, pochodzący z Saksonii, z szlachetnego 
rodu, mąż szanowany i bardzo uczony i wywyższony na probostwo 
litomierzyckiego kościoła, którego obyczaje i życie nie były sprzeczne z 
godnością biskupstwa; i ponieważ pozostał zawsze wierny księciu, książę 
wszystkimi sposobami starał się, aby on był biskupem praskim. Tymczasem 
Konrad i Otto przybyli z Moraw wiodąc ze sobą brata swego Jaromira i 
pokornie za nim księcia prosili, aby pamiętał o braterstwie, pamiętał o 
ojcowskim ustanowieniu, pamiętał o przysięgach, którymi jego ojciec 
zobowiązał wierność komesów, że po śmierci biskupa Sewera wybiorą sobie 
Jaromira na biskupa. A ów – jako że był mężem zręcznym w udawaniu i 
ukrywaniu przyczyn rzeczy i podstępny jak lis, który nie ucieka tam, gdzie swój 
ogon zarzucił - co innego trzymając ukryte w sercu, co innego obiecał swoim 
braciom ustami: "Nie jest rzeczą jednego człowieka - rzekł - załatwiać tę 
sprawę, która wymaga wspólnego rozumu wszystkich. Lecz ponieważ 
tymczasem większa część ludu i naczelników wojska wyruszyła do obozów36, 
nigdzie lepiej, jak sądzę, nie będzie się o tej sprawie radzić, jak u szańców 
straży tej ziemi; tam wszyscy starsi tego plemienia tam wielmoże i komesi, tam 
są przedniejsi duchowni, od których osądu zależy wybór biskupa". Tak to książę 
uczynił, aby tam, między swoimi rycerzami, obwarowany bronią, chroniony 
strażami, mógł sprzeciwić się woli swoich braci i tego, którego sobie życzył, 
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Lancza, wywyższyć na biskupa. Lecz zły zamiar księcia został udaremniony, 
ponieważ wszelka moc jest od Boga, a biskupem nie może być, komu nie było 
to przeznaczone lub dozwolone przez Boga. 

 
 
 
 

XXIII 
 
Po co wiele słów? Przybyto do bramy strażniczej, którą idzie się do Polski, i 

w miejscu nazywanym Dobenina książę zwołał lud i naczelników w koło, i 
bracia jego stali po prawicy i po lewicy, zaś duchowni i komesi siedzieli w 
szerokim kole, a za nimi stali wszyscy rycerze; i zawołał Lancza, i stojącego w 
środku chwalił, i polecał go ludowi tak mówiąc doń jasnym głosem.: "Twoja 
znakomita wierność codziennie świadczona wymaga tego i zmusza mnie, abym 
uczynił, co mam zamiar dziś uczynić, i aby przez to uczyli się potomni, jak 
powinni być swoim panom wierni. Przyjmij i pierścień, i pastorał, bądź 
oblubieńcem praskiego kościoła i pasterzem świętych owieczek". Nastał pomruk 
u ludu i nie odezwał się ani jeden głos życzeń, jak zawsze zwykło być w czasie 
wyboru biskupa. Wtedy Kojata syn Wszebora, komes pałacowy, znosząc to zbyt 
niecierpliwie, jak był prawdomówny w mowie i prosty w słowach, stojąc po 
prawicy Ottona brata księcia, mocno uderzył go w bok i rzekł: "Co stoisz głupio 
jak osioł? Dlaczego nie pomożesz twemu bratu? Czy nie widzisz, że twój brat, 
syn księcia, jest wzgardzony, a parweniusz i obcy, który przyszedł bez spodni 
do tej ziemi, zostaje wywyższony na tron biskupi? A skoro książę gwałci 
przysięgę swego ojca, nie daj Boże, aby dusze naszych ojców u Boga za tę 
przysięgę zdawały rachunek albo cierpiały karę. Wiemy bowiem i o to staramy 
się, jak możemy, o co rodzic wasz Brzetysław nas i ojców naszych związał 
przysięgą wierności, że po śmierci biskupa Sewera brat wasz Jaromir będzie 
biskupem. Albo jeżeli ci się nie podoba twój brat, dlaczego ci śmierdzi nasze 
liczne duchowieństwo, równie ozdobione wiedzą jak ten Niemiec? O, gdybyś 
miał tyle biskupstw, ilu widzisz kapelanów w tej ziemi urodzonych, godnych 
biskupstwa! Czy sądzisz, że cudzoziemiec mógłby nas więcej miłować i lepiej 
życzyć tej ziemi niż rodak? Taka jest mianowicie ludzka natura, że każdy, z 
którejkolwiek by był ziemi, nie tylko więcej miłuje swoje plemię niż obce, lecz 
także gdyby mógł, cudze rzeki skierowałby do ojczyzny. Wolimy więc psi ogon 
albo ośle łajno na świętej katedrze niż Lancza! Miał zdrowy rozum twój brat, 
świętej pamięci Spycigniew, który w jednym dniu wszystkich Niemców 
wypchnął z naszej ziemi. Dotąd żyje cesarz rzymski Henryk i niech żyje. Ty 
sam z siebie nim się czynisz, gdy jego władzę sobie przywłaszczając dajesz 
pastorał i pierścień biskupi zgłodniałemu psu; dalibóg, tobie i twemu biskupowi 
nie ujdzie to bezkarnie, jeżeli żyć będzie Kojata syn Wszebora". 
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XXIV 
 
Wówczas Śmił, syn Borzena, który był zarządcą grodu Zatec, razem z Kojata 

wziął za prawice Konrada, Ottona i Jaromira i rzekł: ,,Chodźmy i zobaczymy, 
czy przeważy przebiegłość i pozorna słuszność jednego, czy przodować będzie 
sprawiedliwość i cudowna słuszność trzech braci, których wspomaga jednaki 
wiek, jedna wola i takaż władza oraz większa liczba rycerzy". Staje się w obozie 
niemałe poruszenie ludu. "Do broni, do broni" – krzyczą poszczególni, [bo] 
wszystkim jest nienawistny ów nierozważny wybór biskupa. I tak większa część 
wojska przeszła do owych trzech panów i rozłożyli się obozem wokół grodu 
Opoćno, i pod nim. I ponieważ inna część rycerzy wpierw odeszła do lasu, 
książę widząc się jakby opuszczony i nie dość bezpieczny przed uderzeniem 
braci, uciekł jak najszybciej mógł, obawiając się, aby oni wpierw nie zajęli 
miasta Pragi albo grodu Wyszehrad. Wysłał jednak z drogi posła do braci 
mówiąc: "Nie z powodu wielomównego języka Kojaty syna Wszebora albo 
Śmiła syna Borzena, w którego ustach jest miód, a w sercu jad, za których złymi 
i podstępnymi radami uczyniłem, co się stało - których ja, jeśli żyć będę... lecz 
pohamuję się, rzeczywiście teraz bardziej pamiętny nauk ojcowskich, jego 
przysiąg, uczynię, czego wymaga sprawiedliwość i miłość braterska. Tylko 
pójdźcie za mną do miasta Pragi". 

Ci przybywszy założyli obóz na łąkach obok wsi Hostivar i posłali do 
księcia, czy słowa chce potwierdzić czynami; których ów spokojnie przyjmując, 
brata swego Jaromira wybrał na biskupa. Konrada zaś i Ottona, po danych i 
przyjętych między sobą przysięgach, odprawił w spokoju na Morawy. A zaś 
Snuł i Kojata, chociaż między książętami mówili o rzeczach prawdziwych i 
sprawiedliwych, jednak gdyby nie zniknęli w nocy wymknąwszy się ucieczką, 
książę, bez żadnego wysłuchania, byłby ich ukarał jako nieprzyjaciół kraju. 
Stała się zaś ta elekcja w roku od wcielenia Pańskiego 1068, gdy słońce 
wchodziło w dwudziesty piąty stopień znaku Bliźniąt [15 VI]. 

 
XXV 

 
Bez zwłoki wysłał książę Wratysław komesów Sewera, Aleksego, Niemca 

Markwarda ze swoim bratem Jaromirem już wybranym do cesarza Henryka II37. 
Ci przybywszy w wigilię św. Jana Chrzciciela przyszli do cesarza, 
rozprawiającego w mieście Moguncji z biskupami i książętami o sprawach 
Cesarstwa, i przedstawiając swojego elekta, prosili imieniem księcia i całego 
ludu, aby raczył swoim autorytetem potwierdzić ich wybór. Cesarz przychylając 
się do ich prośby, trzeciego dnia, to jest 26 czerwca w poniedziałek, dał mu 
pierścień i laskę pasterską i w najbliższą niedzielę 2 lipca38 Jaromir ze 
zmienionym imieniem Gebhard przez arcybiskupa mogunckiego wyświęcony 
był na biskupa. Tego samego dnia przeprawili się przez Ren, a kiedy po 
obiedzie niejaki Wilhelm, jego rycerz, siedział na brzegu z nogami 
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spuszczonymi do rzeki, przystąpił skrycie z tyłu nowy biskup i nie wiedząc, że 
tu tai się głęboka woda, zrzucił go w fale Renu mówiąc: "Ponownie cię chrzczę. 
Wilhelmie". Ten długo zanurzony, wreszcie wynurzając się, kręcąc głową i 
połykając wodę powiedział: "Jeśli tak chrzcisz, bardzo wygłupiasz się, 
biskupie". Gdyby ten nie umiał dobrze pływać, w jednym dniu biskup Gebhard 
wziąłby i utracił biskupstwo. 

 
XXVI 

 
Gdy dotarł do Pragi, tego samego dnia, w którym według obyczaju zasiadł na 

katedrze biskupiej, dał probostwo tegoż kościoła swojemu kapelanowi Markowi, 
który według ludzkiego spłodzenia wywodził się ze szlachetnego szczepu 
przodków, pochodząc z rodu niemieckiego, słynąć mądrością przed wszystkimi, 
których wówczas miała ziemia czeska. Albowiem we wszystkich sztukach 
wyzwolonych był [tak] bardzo dobrym uczonym, że mógł być nazwany 
nauczycielem wielu mistrzów, boskich zaś pism był podziwu godnym 
tłumaczem, wspaniałym doktorem wiary katolickiej i prawa kościelnego. 
Cokolwiek bowiem z obrzędów, cokolwiek z reguł zakonnych, cokolwiek z 
godności jest w kościele praskim, on swoją mądrością zgłębił i uporządkował. 
Pierwej bowiem byli nieregularnymi i tylko z nazwy kanonikami, niewydarzeni, 
nieuczeni i wykonujący służbę w chórze w szatach świeckich, żyjący jak 
kadłuby bez głowy albo zwierzęcy półludzie. Roztropny mąż Marek ucząc ich 
swoim słowem i przykładem i spośród wielu wybierając lepszych jak kwiaty z 
łąki, przy Bożej pomocy zorganizował dwudziestu pięciu braci, dając im ubiór 
duchowny i według reguły równą miarę jadła i napoju. Lecz kiedy często albo 
niedbalstwem służących, albo z jakiegoś opuszczenia się urzędników było 
zaniedbywane zaopatrzenie braci i stąd często bracia nękali go swoimi 
skargami, chcąc im we wszystkim dogodzić, wydzieliwszy sobie czwartą część 
ich dziesięciny, trzy rozdzielił między braci tak, że każdy brat miał rocznie 
trzydzieści miar pszenicy i tyleż owsa, ponadto cztery denary tygodniowo na 
mięso. O jego czynach Bogu miłych można by wiele powiedzieć godnego 
przytoczenia, lecz lepiej, abym o nich milczał, niżby mi się zdawało, że z 
mnogości powiedziałem mało. Ten świętej pamięci proboszcz po trzydziestu 
latach, w których rządził probostwem tego kościoła, już wziął w Królestwie 
Niebieskim świętą nadpłatę z powierzonego talentu, 14 listopada wywędrował z 
tych ciemności w rozkosze wiecznego światła. 

Lecz oto, gdy rozprawiamy o naszych dochodach, daleko odeszliśmy od 
rozpoczętego dzieła przez błąkanie się w drodze. Teraz zaś wracajmy do tego, 
co wyżej obiecaliśmy, i zobaczmy, z jakiej przyczyny tak wielka zwada 
zawrzała między dwoma anielskimi mężami. O, skąpstwo i próżności wieku, 
przeklęta i nieprzyjacielska dla rodu ludzkiego zarazo, która twoimi podstępami 
napastujesz także kapłanów Bożych! 

W roku od wcielenia Pańskiego 1069. 
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XXVII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1070. 8 czerwca biskup Gebhard poświęcił 

swój kościół w nowym dworze, zwanym Żerdce. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1071. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1072. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1073. Kiedy biskup Gebhard widział, że jego 

trud zawisnął w próżni, ponieważ ani prośbami, ani darami, ani przez przyjaciół 
nie zdołał nakłonić swego brata Wratysława, aby przyjął z powrotem, co dał na 
zamianę, biskupa Jana oddalił i znów obydwa biskupstwa złączył, zwrócił się 
jak Prometeusz39 do innej postaci podstępu. "Ponieważ zaiste - rzekł - już przez 
cztery lata albo więcej nie mogę proszeniem osiągnąć, czego chcę, uczynię, co 
mogę, i Bóg świadkiem, albo złączę obydwa biskupstwa, albo obydwa utracę". 
Bez zwłoki rozkazał wyprawić się do swojego dworu, który jest koło Sekyr 
Kostel na Morawach i zbaczając z drogi, i już jawnie mając zamiar szkodzić, 
przybył do grodu Ołomuńca do biskupa Jana, jakby chciał odwiedzić swego 
brata. Ten przyjął go grzecznie jak gościa i rzekł: 

"Gdybym wiedział o twoim przybyciu, przygotowałbym ci biskupią 
polewkę". On zaś, już wpierw błyskając na niego groźnymi oczyma jak lwica, 
którą pobudza głód, odpowiedział: "Inny jest czas na jedzenie, teraz są 
załatwiane inne sprawy. Lecz chodźmy - rzekł - trzeba, abyśmy znaleźli 
odosobnione miejsce na rozmowę". Wówczas biskup, nieświadom przyszłości, 
prowadzi go do swojej sypialni; nie inaczej byś widział, gdyby też łagodne 
jagnię drapieżnego wilka prowadziło do stajni dobrowolnie, samo wystawiając 
się na zabicie. Gdy tam przedłożeni Jaromir zobaczył na pół zjedzony ser i 
cząsteczkę macierzanki i cebuli na miseczce, i wysuszony kęsek chleba, które 
przypadkiem pozostały biskupowi od wczorajszego posiłku, nad miarę 
zgorszony, jakby była odkryta wielka wina godna szubienicy, rzekł: "Dlaczego 
żyjesz [tak] skąpo? Lub dla kogo oszczędzasz, mizerny żebraku? Na Herkulesa, 
nie przystoi biskupowi skromnie żyć".  

Cóż potem? Zapomniawszy o świętym urzędzie, zapomniawszy o 
braterstwie, niepamiętny ludzkości, jak lampart porywa zajączka albo lew 
jagniątko, tak ów wściekły gość obiema rękoma za włosy brata swego biskupa 
wysoko podniósł i rzucił jak snopem na posadzkę. Szybko ci, którzy byli 
przygotowani do tej zbrodni, jeden siedzi na karku, inny na nogach, trzeci gdy 
chłosta biskupa, prześmiewając się mówi: "Ucz się cierpieć, stuletni chłopcze, 
najeźdźco cudzych owieczek". A pokorny mnich, kiedy go bili, śpiewał, jak 
zwykł był w klasztorze, "Miserere mei Deus40". Wielki był śmiech i radość dla 
widzącego takie rzeczy Złego, który do nikogo się nie śmieje, jak tylko do tego, 
kogo widzi czyniącego źle; i jak gdy niekiedy surowy rycerz w nocy odważnie 
wtargnie do obozu nieprzyjaciół i ich śpiących po nieprzyjacielsku napadnie i 
prędko zbiegnie, aby przez nich nie był pochwycony, tak biskup Jaromir 
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znieważywszy brata i osłodziwszy żółć swojej złości, po opuszczeniu grodu 
idzie do swego dworu, do którego niegdyś zapowiedział się wyprawić. 

 
 
 
 
 

XXVIII 
 
To była pierwsza przyczyna i podnieta, i początek całej niezgody, która 

zrodziła się potem z przyczyny tej zniewagi między dwiema podporami 
Kościoła. Albowiem biskup Jan, doznawszy takiej krzywdy, zaraz wyprawił 
swego posła nagabując księcia Wratysława taką skargą: "Jeżeli w spokoju 
ducha, patrzysz na hańbę uczynioną mi nieludzko przez twego brata Gebharda, 
narażasz się na niebezpieczeństwo, iż wszyscy wiedzą, że nie moja, lecz twoja 
to była hańba. Cóż ja bowiem zaniedbałem albo czym zawiniłem, ja, który 
czyniłem tylko to, co tobie się podobało? Oto ja, chociaż niegodny, jednak z 
twojej łaski zwany biskupem, bity biczami aż do zmęczenia siepacza, wolałbym 
nigdy nie osiągnąć biskupiego dostojeństwa! Dalibóg, albo oddaj mnie, chociaż 
późno, mojemu opatowi, albo ze mną jednako znoszenie tej hańby podzielaj i 
mnie albo mego posła wypraw do Stolicy Apostolskiej". Usłyszawszy to książę 
Wratysław zapalił się wielką gorliwością, nie powstrzymał się od łez przy 
sprawie tak wielkiej wagi. Zaraz był wysłany oddział rycerzy po biskupa Jana, 
aby bez narażania swego życia mógł przybyć na rozmowę z księciem. Obawiał 
się bowiem książę, aby brat jego Jaromir w zasadzce go nie zabił. Był zaś wśród 
kleru biskupa Jana kapłan imieniem Hagen, Niemiec, znawca filozofii, uczeń 
cycerońskiej wymowy. Jego [to] książę do siebie woła i zobowiązuje wielu 
obietnicami i tak na piśmie, jak ustnie powierza mu wiele o swoim bracie 
Gebhardze, wiele o krzywdzie uczynionej biskupowi Janowi, wiele o stanie 
Kościoła, aby to przedłożył papieżowi. Ten, w czasie podróży, przejeżdżając 
przez Ratyzbonę, nieszczęsnym trafem zagościł u pewnego mieszczanina 
imieniem Kombold, który był sługą biskupa Gebharda, mając od niego pensję 
trzydziestu grzywien srebra rocznie. Ten po wieczerzy przy kielichach 
wypytując, jak zwykł obcy obcego, kim i skąd by był, lub z jakiej przyczyny jest 
w drodze, wybadał go chytrym umysłem i gdy rozpoznał, że sprawuje poselstwo 
przeciw biskupowi Gebhardowi, nie zniósł, aby było zaniesione to oskarżenie 
przeciw jego panu i wysłał za nim na drugi dzień rozbójników, aby jakąś 
przykrością przeszkodzili jego zamiarowi podróży. Ci pochwyciwszy go na 
drodze obrabowali z pieniędzy, obcięli nos i przyłożywszy miecz do gardła 
grozili śmiercią, jeżeli nie wróci. 

Ten bojąc się życie chociaż podłe stracić wrócił na Morawy do swego 
biskupa. 
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XXIX 
 
Wnet oburzenie księcia wzrosło z wielkiego na większe i znów zostało 

postanowione poselstwo do Rzymu, lecz z ostrożniejszą rozwagą i 
bezpieczniejszą ochroną podróży. Był bowiem wśród kleru książęcego niejaki 
Piotr, kapłan zrodzony z ojca Podziwy, dzierżąc probostwo świętego Jerzego i 
przewyższając innych biegłością w nauce i umiejąc na równi obydwa języki 
niemiecki i także romański. Tego książę skierował do Rzymu z komesem 
imieniem Przędą, synem Bysza, nie bez mnóstwa pieniędzy, powierzając mu 
spisane w liście pierwsze i najnowsze krzywdy wyrządzone przez jego brata 
sobie i biskupowi Janowi, by je zanieśli do apostolskich uszu. Aby bezpieczniej 
mogli podróżować, polecił ich komesowi pałacowemu cesarza rzymskiego 
imieniem Rapota, błagając go z bardzo wielką prośbą, aby posłowie w jego 
orszaku udali się do Rzymu i wrócili. Albowiem komes ten był tak możny, że aż 
do Rzymu nieprzerwanie miał swoje wsi i folwarki i po zamkach oddanych 
sobie rycerzy; on także otrzymywał od wymienionego księcia jako dar sto 
pięćdziesiąt grzywien rocznie. Kiedy posłowie z jego orszakiem przyszli do 
Rzymu, dali papieżowi list posmarowany dwustu grzywnami. Gdy list ten przed 
wszystkimi przez notariusza był przeczytany, papież rzymski pyta ich, czy 
potwierdzają słowami, co mówi list. Rzekli posłowie, że byłoby bardzo 
niewłaściwe, abyśmy co innego wyjawiali w liście, co innego słowami. 
Wówczas ten, który siedział był drugi po papieżu, radząc się wszystkich, którzy 
byli na zgromadzeniu, osądził, że takie zgorszenie musi być nakazem 
apostolskim z korzeniem wyrwane z Kościoła. Natychmiast został wysłany do 
Czech Rudolf41 apocrisarius i doradca papieża Grzegorza, aby jeżeli rzecz tak 
się ma, jak była doniesiona paipieżowi, w jego zastępstwie naprawił błędy, 
nieposłusznych zganił, niewiernych a niedbałych uderzył klątwą, i gdyby były 
sprawy, które by przekraczały miarę poprawy, aby je odłożyć i przekazać przed 
wyższą instancję Stolicy Apostolskiej. 

 
XXX 

 
Dokąd gdy przybył legat apostolski, znalazł księcia Wratysława w mieście 

Pradze; dając mu apostolskie błogosławieństwo i przybranie za syna Ojca 
Powszechnego, użył takiej powagi i mocy, jakby ten najwyższy kapłan sam był 
obecny. Następnie rozkazał księciu, aby zwołał na święty synod wszystkich 
książąt kraju, zarazem i opatów, i proboszczów kościołów, także i 'biskupa 
morawskiego Jana. Na który [to synod] biskup Gebhard, raz i drugi imieniem 
wzywany, odmówił przybycia i na koniec taką, jak mówią, dał odpowiedź: 
"Według postanowień kanonów, nie obrażając papieskiej godności i 
sprawiedliwości, nie przyjdę na twoje zgromadzenie, jeżeli nie będzie obecny 
mój mistrz metropolita moguncki i pełna liczba współbiskupów". Wiedział 
bowiem, że tam wpadłby w pułapkę, [naraziłby się na] wzajemną odpłatę [za 
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wyrządzoną krzywdę] i [na] odtrącenie. Widząc zaś legat rzymski, że jest 
zlekceważony - w gniewie zawiesił go całkowicie w urzędzie kapłańskim i 
pozbawił godności biskupiej. Co usłyszawszy, nie tylko kanonicy, lecz także 
księża przy kaplicach, wszyscy, jak w Wielki Piątek, rozdarli swoje szaty 
kapłańskie i obnażyli ołtarze. Czoło matki Kościoła zostało nabrużdżone 
niemałą zmarszczką, ponieważ ucichła służba kapłańska i jeśliby jego 
pasterzowi nie były przywrócone poprzednia cześć i stanowisko, całe 
duchowieństwo chciało na zawsze opuścić swoje urzędy. Zaś kardynał widząc, 
że wśród ludu staje się większe zamieszanie, zmuszony koniecznością 
.przywrócił biskupowi tylko urząd kapłański; i obu biskupów obłożył klątwą w 
wypadku, gdyby obaj w tym samym jeszcze roku nie zdali rachunku42 
papieżowi rzymskiemu z przytoczonych spraw. Bez zwłoki wspomniani biskupi 
wyruszyli do Rzymu i przedstawili papieżowi swoje pisma; po odczytaniu ich 
ani nie była przyjęta, ani odrzucona, ani omawiana ich sprawa, rozkazano im iść 
do swoich gospod, dopóki w oznaczony dzień nie będą przywołani na synod 
generalny. 

 
XXXI 

 
W tych samych dniach przybyła do Rzymu Matylda, najpotężniejsza 

władczyni, która po śmierci swego ojca Bonifacego objęła rządy całej 
Lombardii razem z Burgundią, mając władzę wybierania, intronizowania i 
usuwania ponad 120 biskupów. Jej, jakby własnej pani, słuchał na skinienie cały 
poczet senatorski i sam papież Grzegorz przy jej pomocy zarządzał boskimi i 
ludzkimi sprawami, ponieważ była najmądrzejszą doradczynią i we wszystkich 
przeciwnościach lub trudnościach najpotężniejszą dobrodziejką. Z jej rodu przez 
krew matki pochodząc, biskup Gebhard wywiódł pokrewieństwo. Gdy z jego 
opowiadania o sobie dowiedziała się wspomniana pani, że jest jej krewnym, 
zaczęła go bardzo honorować i polecać Panu Apostolskiemu i jak mogła, ze 
czcią podejmować jakby swego brata. 

I z pewnością biskup Gebhard utraciłby dobre imię i godność ze 
stanowiskiem, gdyby nie było jej w Rzymie; za jej wstawiennictwem i 
utrudzeniem papieża licznymi prośbami uczyniona została zgoda między 
wspomnianymi biskupami w tym sposobie, aby żyli w zgodzie, spokoju i 
zadowoleni poprzestając na własnych biskupstwach, jeśliby zaś nie, aby po 
dziesięciu latach znowu wrócili do Stolicy Apostolskiej po wyrok w tej samej 
sprawie. I tak przez papieża Grzegorza za przyczynieniem się Matyldy biskup 
Gebhard przywrócony został na poprzednie stanowisko i godność w roku od 
wcielenia Pańskiego 1074, gdy słońce weszło w piętnasty stopień znaku 
Panny43. Do tego też, za sprawą Matyldy, pan papież dał .posłom czeskim 
pismo, w którym nakazuje i upomina księcia, aby swego brata z czcią przyjął i 
jemu jakoby ojcu swemu i pasterzowi we wszystkim był posłuszny i aby z 
boskim błogosławieństwem żyli w pokoju44. 
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XXXII 

 
Ale ponieważ zdarzyła się nam wzmianka o Matyldzie, opowiem to, co 

kobieta po męsku uczyniła, krótko, abym czytelnikowi nie sprawił obrzydzenia. 
Więc gdy wspomniana dziewczyna w licznych wojnach zostając zawsze 
zwyciężczynią, po śmierci swego ojca niezamężna, sama rządziła bardzo 
rozległym królestwem Lombardii, książęta ziemi, komesi i biskupi uznali za 
słuszne przekonać ją, aby wzięła sobie męża, aby bez dziedzica - wraz z 
potomstwem nie zabrakło i królewskiej godności. Ona, ufając ich radom, posłała 
do księcia Szwabii imieniem Welf list, zawierający niewiele w niewielu 
słowach: 

"Nie z kobiecej płochości lub lekkomyślności, lecz dla pożytku całego swego 
królestwa zwracam się do Ciebie tym listem, który gdy przyjmiesz, przyjmij 
mnie i królestwo całej Lombardii. Dam ci tyle miast, tyle zamków, tyle 
słynnych pałaców, bez miary złota i srebra; ponad to wszystko będziesz mieć 
przesławne nazwisko, jeżeli staniesz się dla mnie drogim, jednak nie przyganiaj 
mi wyrzutem śmiałości, że teraz pierwsza nagabuję cię słowem, wolno bowiem 
tak męskiej płci, jak żeńskiej żądać prawowitego małżeństwa. I nie ma różnicy, 
czy mężczyzna, czy kobieta dotknie pierwszej granicy miłości, byle tylko 
dosięgła nierozerwalnego małżeństwa. To nie dzieje się inaczej, jak tylko za 
wzajemnym przyzwoleniem. Żegnaj". 

Jeżeliby ktoś chciał wiedzieć, co na to odpowiedział książę Welf albo z jakiej 
przyczyny zgodził się, albo ile tysięcy zbrojnych pani Matylda wysłała na 
granicę Lombardii na przywitanie księcia, albo jak godnie sama go przyjęła lub 
z jaką wystawnością wyprawiła ucztę, wpierw by słońce dzienne zaszło, niżby 
to wszystko przeczytał. Niech się schowa ze swoimi przygotowaniami król 
Ahaswer, który swoim rycerzom urządził studwudziestodniową ucztę; niech 
przestanie królowa Saby podziwiać stół i królewskie potrawy Salomona, 
albowiem tu setna część całości większa była od tego, co tam całe. Cóż więcej? 
Przyszła noc, weszli do sypialni, położyli się na wysokie posłania, książę Welf, 
bez namiętności, z dziewicą Matyldą. Gdzie między innymi i po takich 
rzeczach, jakie dzieją się w takich okolicznościach, książę Welf rzekł: "O, pani! 
co ci się zachciało, dlaczego mnie przyzwałaś, abyś pośmiewisko ze mnie 
uczyniła i wystawiła mnie na wygwizdanie i potrząsanie głową ludu? Ty 
bardziej siebie zawstydzasz, jeżeli chcesz mnie zawstydzić, zaprawdę, albo na 
twój rozkaz, albo przez twoje służebne ukryty jest jakiś czar, albo w twoich 
szatach, albo w łożach. Wierz mi, gdybym miał zimną naturę, nigdy bym nie 
przyszedł na Twoje życzenie". Kiedy książę pierwszej i drugiej nocy wyrzucał 
to pani, trzeciego dnia sama samego wprowadziła do sypialni, postawiła na 
środku stołek o trzech nogach, na nim umieściła deskę stołową i pokazała się 
naga jak z łona matki, i powiedziała: 
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"Oto, cokolwiek jest ukryte, tobie wszystko stoi otworem, nie ma, gdzie by 
się ukrywały jakieś czary". A on stał z opuszczonymi uszami jak nieszczęśliwy 
osiołek albo jak rzeźnik, który ostrząc długi nóż stoi na rynku nad tłustą krową 
odartą ze skóry, chcąc ją wypatroszyć. Potem zaś kobieta długo siedziała na 
desce jak gęś, gdy robi sobie gniazdo, tu i tam na darmo kręcąc ogonem, 
wreszcie oburzona wstała naga kobieta i lewą ręką chwyciła członek tego 
półmęża i napluwszy na prawą dłoń dała mu mocny policzek, i wyrzuciła go za 
drzwi z domu mówiąc: 

"Odejdź precz stąd, potworze, nie kalaj naszego królestwa. Gorszyś niż 
kleszcz, gorszy od wyrzuconej [przez morze] algi. Jeżeli jutro de jeszcze 
zobaczę, umrzesz złą śmiercią". 

Tak zawstydzony książę Welf uciekł i wszystkim swoim odniósł wstyd na 
wieki. To starczy, com krótko opowiedział, czego obym nie był powiedział! 

 
XXXIII 

 
Kiedy zaś biskup Gebhard powracał z miasta Rzymu, zdarzyło się, że możni, 

jak wielu było jego stronników, bardzo winszując mu jego powrotu wyszli mu 
naprzeciw przed samym końcem lasu. Gdy z uciechą im opowiadał, co działo 
się w Rzymie i jak mógł zaufać pomocy pani Matyldy rzekł żartując do jednego 
z nich imieniem Bieleć, którego nad innych lubił: "Popatrz, jaką brodę przywożę 
- i ręką ją gładząc mówił - Doprawdy jest godna cesarza". A ów powiedział: 
"Podoba rai się wszystko, co chwalisz, Panie, lecz więcej bym chwalił, gdybyś z 
brodą przywiózł zmienione usposobienie. Gdybyś je był zmienił, wtedy 
trwałbyś w zgodzie". 

 
XXXIV 

 
Nie chcę też zamilczeć, co w tym samym roku, nam, będącym jeszcze w 

szkole, zdarzyło się słyszeć i widzieć. Pewnego dnia, kiedy powtarzałem psalmy 
stojąc w krypcie świętych Kośmy i Damiana, przyszedł pewien mąż niosąc 
świecę woskową i srebrną nić, którą - według rozkazu [otrzymanego] w 
widzeniu - zmierzył członki swego ciała i przystępując do mnie rzekł: "Hej! 
Pokaż mi, dobry chłopcze, gdzie leży święty Radzim, brat świętego Wojciecha!" 
Powiedziałem mu: "Ten, którego nazywasz świętym, dotąd nie jest przez Ojca 
Apostolskiego kanonizowany, dotąd odprawiamy za niego mszę świętą jak za 
zmarłych". A ów rzekł: "Ja takich rzeczy nie wiem, lecz jedno wiem, że gdy 
byłem w mieście Krakowie, umieszczony przez trzy lata w .podziemnym 
więzieniu, gdzie było u góry jedno okieneczko, przez które mi rzadko podawali 
chleb i wodę, gdy w tym niedostatku upływało moje życie, pewnego dnia stanął 
obok mnie mąż, którego szaty były białe jak śnieg, a oblicze jego jaśniało jak 
słońce; tyle pamiętam i zaraz byłem w ekstazie i jakby budząc się z ciężkiego 
snu poczułem, że stoję przed miastem. I ten, który ukazał mi się w więzieniu, 
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stojąc koło mnie powiedział mi: „Idź do Pragi, nie bój się nikogo, i wchodząc do 
kościoła świętego Wita, do krypty świętych męczenników Kośmy i Damiana, 
ofiaruj twój dar przy moim grobie; jestem Radzim, brat świętego Wojciecha". 
To mi powiedział i natychmiast znikł sprzed moich oczu. Oto te włosy i chudość 
mojej twarzy świadczą, że prawdziwe jest to, co ci było opowiedziane". Oprócz 
tego strażnicy kościoła często w tej samej krypcie widzą zjawy, gdy przychodzą 
do świecy, która tam w nocy jest zapalona. 

 
XXXV 

 
Sądzę, że nie mogą pominąć wojny, którą książę Wratysław i jego bracia 

Konrad i Otto prowadzili przeciw margrabi wschodniemu Leopoldowi, synowi 
Lucza45. Lecz najpierw trzeba sprawdzić, skąd powstała taka nieprzyjaźń 
między Leopoldem i Konradem, współwładcą Moraw, albowiem przedtem 
nawzajem byli zawsze przyjaciółmi. Ponieważ bowiem granic obu prowincji nie 
rozdziela ani las, ani góry, ani jakieś przeszkody, lecz rozgranicza je zaledwie 
rzeczka zwana Moravska Dyje, płynąc przez miejsca równinne, źli ludzie - 
zawsze nocami - nawzajem rabując, porywając bydło, pustosząc wsie brali łup u 
obu ludów. I jak często malutka iskra wznieca wielki ogień, tak oni, panowie, o 
których opowiadamy, ponieważ nie chcieli ugasić szkodliwej żagwi, od tych 
najmniejszych rzeczy doszli do wielkiego niebezpieczeństwa swoich. Albowiem 
gdy Konrad częściej posyłał do margrabiego o zaniechanie tych plądrowań, a 
ów z nadętą pychą lekceważył jego słowa, pokornie przyszedł do swego brata 
Wratysława, księcia Czechów, prosząc go o pomoc przeciw pysze Niemców. 
Ten, chociaż wierząc swoim siłom, najął jednak sobie do pomocy za żołd jeden 
oddział z wybranych rycerzy biskupstwa ratyzbońskiego. Nie ukrywał książę 
przed margrabią swego przyjścia, lecz 'posyłając jednego z wielkorządców kazał 
mu powiedzieć, mówiąc [to] jakby z ironią, aby mu przygotował wielką ucztę, i 
obiecywał, że szybko przyjdzie sam zagrać z nim w kości Marsa. Na to 
margrabia stał się wesoły i rozkazał, aby wszyscy - od świniarka do wolarza - 
gotowi byli na wojnę, uzbrojeni jakimkolwiek rodzajem żelaza, od szydła 
szewskiego do bodźca do poganiania wołów. Przybył książę Wratysław z 
Czechami, zarazem i z Niemcami biskupa ratyzbońskiego; a od innej strony 
Otto i Konrad przyłączyli się ze wszystkimi swoimi rycerzami, którzy są w 
całych Morawach. Gdy margrabia zobaczył ich idących daleko naprzeciw po 
równym polu, wpierw ustawił swoich na kształt drewnianego klina i wzmacniał 
ich ducha napominając takim przemówieniem: "O, rycerze, których sił 
dostatecznie doświadczyłem w licznych szczęśliwych bitwach, nie przestraszcie 
się tych uciekających cieni, nad którymi bardzo boleję, że stoi im otworem pole 
do ucieczki. Wiem przecież, że nie ośmielą się stoczyć z wami bitwy. Czy nie 
widzicie, że wychodzi na jaw gnuśność sił tych, których Strach zgonił do jednej 
gromady? Nie widać tam żadnego rodzaju broni; są owcami, jak sądzę, i żerem 
dla wilków. Czemu stoicie, drapieżne wilki i dzikie szczenięta lwów? 
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Wpadnijcie na trzody owiec i rozrywajcie ciała, które stoją bez krwi, które mają 
pierwej upaść niż zobaczyć wojnę i szybko nakarmić nasze sępy i drapieżne 
ptaki. O, piekło! Jak wiele damy ci dziś ofiar! Otwórz twe kuźnie na przyjęcie 
dusz Czechów! Wiem bowiem, że Bogu i świętym są nienawistni ludzie bez 
miłosierdzia, którzy po to na tę ziemię wchodzą, aby nie tylko nasze dobra, ale i 
nawet nasze żony i ich dzieci zrabować, co Bóg niech zgoła odwróci. A jeżeli 
któremuś z was przyszłoby umrzeć, ta jedna śmierć - umrzeć za słodką ojczyznę 
- jest bardziej od wszystkich śmierci błogosławiona". Więcej chciał mówić, lecz 
przemówienie jego skróciło uderzenie Czechów. Albowiem książę Wratysław, 
gdy zobaczył, że nieprzyjaciel nie ustępuje pola. 

Kazał Niemcom uderzyć na prawe skrzydło, braci zaś swoich Konrada i 
Ottona uszykował do walki na lewym skrzydle. Sam natychmiast na samym 
czele boju, gdzie były najgęstsze szeregi nieprzyjaciół, kazał wojsku swemu 
zejść z koni i w pieszym zetknięciu potykać się z przeciwnikami. Ci, szybciej 
niż to powiedział zsiadłszy z koni i wydawszy okrzyk zachęty, jak gorzeje ogień 
zapalony na suchym ściernisku i w oka mgnieniu całe spala, tak siły 
nieprzyjaciół skruszyli żelazem i rozciągnęli ich na ziemi, i z tak wielkiej liczby 
zaledwie ten został, kto z samym margrabią uciekł. A tak stada owiec nakarmiły 
szczenięta lwów i Czesi straciwszy niewielu ze swoich odnieśli sławne 
zwycięstwo nad Marchią Wschodnią46. W tej bitwie zostali zabici Stan z bratem 
Radzimem, Gardoń syn Janka i Dobrogost syn Hynsza, i inni nie tak liczni, w 
roku od wcielenia Pańskiego 1082, 12 maja47. 

 
XXXVI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1083. 
W roku od wcielenia Pańskiego 108448. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1085, 25 grudnia zmarła Judyta małżonka 

Władysława księcia Polaków, która była córką Wratysława księcia Czechów. 
Ona, ponieważ była niepłodna, zawsze siebie samą umartwiała, oddawała się 
Bogu ze łzami jako żywa ofiara, rozdając jałmużny pomagała wdowom i 
sierotom, sypiąc bardzo hojnie złoto i srebro po klasztorach polecała się 
modlitwom kapłanów, aby przez wstawienie się świętych z łaski Bożej 
otrzymała potomstwo, którego natura [jej] odmówiła. Oprócz tego posłała 
swego kapelana imieniem Piotr, który i jej wota do grobu świętego Idziego, i 
inne małe podarki zaniósł opatowi i jego braciom, ażeby przez ich pośrednictwo 
Bóg wysłuchał jej prośby. Ten, skoro tylko wypełnił rozkazy swojej pani [i] 
chciał już wracać - opowiadają, że tak mu opat rzekł jakby proroczymi ustami: 
"Idź z błogosławieństwem Bożym i powiedz twojej pani: "Ufaj Bogu i nic nie 
wahaj się w wierze, ponieważ poczniesz i urodzisz syna. Nie ma bowiem 
żadnego, który by nie otrzymał, o co z wiarą prosił świętego Idziego. Lecz boję 
się, czy przypadkiem Boga nie obrażamy, gdy przeciw losowi utrudzamy go 
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prośbami, chociaż on niekiedy przez zasługi tego naszego patrona proszącym 
udziela, czego natura odmawia".  

Gdy ten oznajmił to swojej pani, w swoim czasie poczęła, a na trzeci dzień 
po urodzeniu syna umarła w wyżej wspomnianym dniu, o pierwszym pianiu 
koguta. Zaś syn jej potem na chrzcie nazwany jest imieniem stryja: Bolesław49. 

 
 
 
 

XXXVII 
 
W roku od urodzenia Pańskiego 1086. Na rozkaz i [za] staraniem cesarza 

rzymskiego Henryka III odbył się wielki synod w mieście Moguncji50, gdzie 
czterech arcybiskupów, dwunastu biskupów, których imiona później 
oznajmimy, razem z opatami klasztorów i resztą zasiadających wiernych 
potwierdzili pisemnie wiele postanowień dotyczących stanu świętego Kościoła. 
Na tym zgromadzeniu ten sam cesarz przyzwoleniem i pochwałą 
najprzedniejszych swego królestwa - książąt, margrabiów, wielkorządców i 
biskupów - księcia Czechów Wratysława postawił na czele tak Czech, jak Polski 
i kładąc ręką swoją na jego głowę obręcz królewską, rozkazał arcybiskupowi 
trewirskiemu imieniem. Egilbert, aby go w jego stołecznej siedzibie Pradze 
pomazał na króla i koronę włożył mu na głowę51. Na tym. samym synodzie 
biskup praski Gebhard przedstawił na piśmie swoją dawną skargę na Jana, 
wyżej wspomnianego biskupa morawskiego. Chociaż ten w tym samym roku 
już odszedł z tego świata52, jednak wspomniany biskup, bardzo przewidujący na 
przyszłość i działając przez przyjaciół, kołatał do uszu cesarza, aby znów nie był 
na to samo miejsce wybrany inny biskup [i] wykładał przed wszystkimi 
przywilej ... [otrzymany, ogłoszony?]53 niegdyś przez swego poprzednika 
świętego biskupa Wojciecha, [a] potwierdzony tak przez papieża Benedykta, jak 
przez cesarza Ottona54. Na jego sprawiedliwą skargę cesarz, wzruszony 
prośbami księcia Wratysława, brata tegoż biskupa Gelbharda, i za radą 
arcybiskupa mogunckiego Wezilona i innych dobrych, którzy sprzyjali 
sprawiedliwości, do dawnego przywileju dodał nowy55, prawie tej samej treści, i 
potwierdził znakiem, cesarskim, jak okaże się z dalszego ciągu. 

Nie sądzimy, że będzie zbyteczne, jeżeli osnowę tego przywileju włączymy 
do naszego dzieła, zawiera zaś albo takie, albo tego rodzaju brzmienie: 

"W imię świętej i nierozdzielnej Trójcy. Henryk III56 przy sprzyjającej łasce 
Bożej pomazany cesarz rzymski. Wiemy, że przystoi imieniu królewskiemu i 
godności cesarskiej, abyśmy pożytkom kościołów Bożych wszędzie pomagając, 
odwracali, gdziekolwiek to będzie konieczne, szkody lub krzywdy. Dlatego 
chcemy, aby wszystkim wiernym Bożym naszego królestwa, tak przyszłym, jak 
obecnym, było wiadome, że wierny nasz biskup praski Gebhard często skarżył 
się swoim współbraciom i współbiskupom i innym naszym książętom, a ostatnio 
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nam, że biskupstwo praskie, które od początku było ustanowione jako jedno i 
nienaruszone na całe księstwo Czech i Moraw i tak jest zatwierdzone przez 
papieża Benedykta i cesarza Ottona I, później za zgodą jego poprzedników57, 
przez samą jedną władzę panujących, po subintronizowaniu nowego biskupa 
wewnątrz swoich granic zostało podzielone i zmniejszone. Gdy ten w Moguncji 
w obecności naszej i wielu możnych naszego królestwa wniósł tę skargę przed 
legatów Stolicy Apostolskiej, przez arcybiskupów Wezilona mogunckiego, 
Sigewina kolońskiego, Egilberta trewirskiego, Liemara bremeńskiego, a także 
przez biskupów Teodoryka z Verdun, Konrada z Utrechtu, Udairicha z 
Eichstadt, Ottona ratyzbońskiego, za zgodą świeckich księcia czeskiego 
Wratysława i brata jego Konrada, księcia Fryderyka, księcia Lutolda, komesa 
pałacowego Rapoty i wszystkich, którzy tam byli zebrani, pierwotna owa 
diecezja całym obwodem swoich granic przysądzona jest praskiej stolicy. 
Granice zaś jej ku zachodowi są następujące: Tuhośt, który ciągnie się do 
połowy rzeki Chamb, Siedlczanie, Łączaniei Dieczanie, Litomierzyće, Lemuzi, 
aż do środka lasu, którym są Czechy ograniczone. Następnie na północ te są 
granice: Pszowianie, Chorwaci i drudzy Chorwaci, Ślęzanie, Trzebowianie, 
Bobrzanie, Dziadoszanie, aż do środka lasu, którym otoczone są granice 
Milczan. Stąd na wschód te rzeki ma za granice: Bug i Styr z grodem 
Krakowem i prowincją, której nazwa jest Wag, z wszystkimi krainami 
należącymi do wspomnianego grodu Kraków. Stąd rozszerzona dołączonym 
pograniczem węgierskim ciągnie się aż do gór, których nazwa jest Tatry. 
Następnie w tej części, która zwraca się na południe, po przyłączeniu krainy 
morawskiej diecezja ta ciągnie się aż do rzeki, której nazwa jest Wag, i do 
środka lasu, którego nazwa jest Mure, i do takiej że nazwy góry, którymi 
odgraniczona jest Bawaria. Za naszym pośrednictwem i przy wspólnym 
przychylnym wstawieniu się książąt przez ... 58, stało się, że książę Czech 
Wratysław i brat jego Konrad, wspomnianemu wyżej biskupowi praskiemu, ich 
bratu, diecezję drogą prawną odzyskaną w całości z powrotem znów przyznali i 
zwrócili. 

Dlatego my prośbą tegoż biskupa rozumnie zniewoleni, ponowne 
zjednoczenie biskupstwa praskiego, wyrokiem naszej cesarskiej władzy jemu i 
jego następcom potwierdzamy i ustalamy, postanawiając nienaruszenie, aby 
później żadna jakiegokolwiek stanu osoba lub żadna grupa ludzi nie ważyła się 
odebrać kościołowi praskiemu cokolwiek z jego praw w wymienionych 
granicach. Aby ważność ponownego zjednoczenia i zatwierdzenia przez 
wszystkie wieki pozostała trwała i nienaruszona, kazaliśmy tę kartę napisać i ją, 
jak widać niżej, własną ręką potwierdzając, odciskiem pieczęci naszej oznaczyć. 

Dano 29 kwietnia roku od wcielenia Pańskiego 1086 w indykcji dziewiątej w 
roku trzydziestym drugim panowania pana Henryka, zaś trzecim Cesarstwa. 

Znak pana Henryka III pomazanego cesarza rzymskiego, który ja widziałem 
własnymi rękoma samego cesarza notowany na przywileju biskupstwa 
praskiego59.” 
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XXXVIII 

 
Podobnie w tym samym roku na prośbę cesarza Henryka i za wstawieniem 

się arcybiskupa mogunckiego Wezilona, przez legatów apostolskich, którzy byli 
na synodzie, pan papież Klemens swoim przywilejem zatwierdził biskupstwo 
praskie we wspomnianych granicach, na usilne żądanie i przypominanie biskupa 
Gebharda przez swego kapelana imieniem Albin, którego z legatami 
apostolskimi z Moguncji z tej samej przyczyny wysłał do Rzymu. W tym 
samym roku 9 czerwca zmarł Otto książę Moraw, brat Wratysława księcia 
Czech. 

Tymczasem Egilibert arcybiskup trewirski, będąc posłuszny rozkazom 
cesarza, przybywając do stolicy Pragi 15 czerwca, podczas uroczystej mszy 
świętej, odzianego w królewskie oznaki Wratysława pomazał na króla i włożył 
koronę na głowę tak jego, jak jego małżonki Świętawy, ubranej w suknię 
królewską60, podczas gdy duchowni i wszyscy wielkorządcy trzy razy 
zakrzyknęli: "Wratysławowi, królowi tak czeskiemu, jak i polskiemu, 
wspaniałemu i pokój miłującemu, życie, zdrowie i zwycięstwo". Potem na trzeci 
dzień arcybiskup, wzbogacony, stosownie do królewskiej hojności, 
niezmiernym ciężarem złota i srebra i obdarowany innymi upominkami i 
darami, wielce uczczony wesół wrócił do domu. 

 
XXXIX 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1087 król Wratysław zebrawszy wojsko 

wtargnął do Serbii, którą mu niegdyś cesarz Henryk oddał na wieczne 
posiadanie61, i podczas gdy odbudowywał pewien gród zwany Hvozdec, blisko 
grodu Miśni, gdy inni zajmowali się tą pracą, wysłał dwa oddziały z wybranych 
rycerzy z synem swoim Brzetysławem, aby poszli pomścić wyrządzoną mu 
kiedyś krzywdę. 

Albowiem przed niejakim czasem, gdy wracał z dworu cesarza, przypadkiem 
zdarzyło mu się przenocować w pewnej bardzo wielkiej wsi zwanej Kyleb, 
gdzie w nocy powstała bójka między jego ludźmi a mieszkańcami i zostali 
zabici przez wieśniaków dwaj bracia, pierwsi między możnymi, tej ojczyzny 
potężne podpory, sławni światłem cnót Naczęrad i Wzniata, synowie komesa 
Taza. Natychmiast ci, którzy byli posłani, pospieszając dniem i nocą, trzeciego 
dnia w pełni świtu wtargnęli z wielkim hukiem do wspomnianej wsi i zrabowali 
całe ich mienie, ich samych zaś i ich żony ogołocili aż do rzemyka butów, 
budynki podpaliwszy zrównali z ziemią i uprowadziwszy konie i bydło, 
nietknięci udali się w drogę. Gdy nadeszło południe, kiedy przechodzili pewną 
rzekę, pański syn napotkawszy piękne okolice rzeki kazał szczytnikom z łupem, 
iść naprzód, zaś mężów odważniejszych w boju zaprosił, aby tu z nim zjedli 
obiad. Gdy syn księcia zgrzawszy się zbytnio skwarem, ponieważ był wielki 
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upał, odświeżał się nieco pływając w wodzie, posłał do niego komes Aleksy, tak 
upominając: "Tu nie pływasz w Wełtawie albo w twojej Ohrze. Nie zwlekaj, 
wiedziesz skarb walecznych mężów". Na to młodzieniec powiedział: 
"Przyrodzone jest starcom zawsze drżeć na każde poruszenie wiatru i bardziej 
niż młodzi bać się końca, choć już im bliski". Gdy to opowiedziano Aleksemu, 
rzekł: "Oby Bóg dał, ale ze szczęśliwym wynikiem, aby taka zdarzyła się teraz 
nieuchronna sposobność losu, gdzie by młodzi zobaczyli, czy oni, czy starzy 
bardziej się boją końca". Podczas gdy wspomniany komes mówił to, oto ukazało 
się więcej niż dwudziestu jeźdźców wysłanych przez Sasów, aby ich podstępem 
zwabili, tak jak łasica chcąc zadusić swego wroga - żmiję wabi ją z nory 
cieniem swego ogona. Kiedy ich zobaczyli nasi, ludzie nierozważni, bardziej 
odważni niż przenikliwi, choć Aleksy bardzo powstrzymywał i zabraniał, i 
przywoływał z powrotem, poszli za swoim przeznaczeniem ścigając 
nieprzyjaciół. Albowiem natychmiast żelazny pułk Sasów wypadł z zasadzki i 
nie uciekł ani jeden z naszych, którzy ścigali nieprzyjaciół. A kiedy ci, którzy 
zostali w obozie, ujrzeli, że do nieba podnosi się jakby w wichrze bałwan 
prochu i chociaż nagłe i niespodziewane wypadki zwykły na wojnie przerażać 
także najdzielniejszych mężów, jednak jak najszybciej chwycili za broń, mężnie 
wrogów przyjęli, bitwa trwała z całą siłą, szczęk broni i krzyk mężów wznosił 
się do chmur, kopie złamały się w pierwszym zetknięciu, walczono mieczami, 
dopóki z Bożą pomocą Sasi nie zawrócili do ucieczki; nasi odnieśli zwycięstwo, 
lecz nazbyt krwawe. Ponieważ zaś według rozkazów żołnierze drugiego 
[niższego] porządku już z łupem poszli naprzód, w bitwie tej zginęli sami tylko 
nobile, Aleksy, Racibor, jego zięć Branisz z bratem Sławą i inni bardzo liczni. 
Komes Przęda straciwszy nogę zaledwie uszedł śmierci. Zaś syn księcia został 
zraniony pod prawym, wielkim palcem i gdyby rękojeść miecza, którą trzymał 
W ręce, nie przeszkodziła ciosowi, byłby całkiem stracił rękę. Nastąpiła zaś ta 
rzeź 2 lipca. 

 
XL 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1088. 
W tych czasach, gdy zdarzało się to, o czym opowiedziano, był niejaki 

rycerz, którego imię było Benedi - Wielkoduszny młodzieniec tak był urodziwy 
ciałem, jakim bywał Hektor, albo tak piękny, jak Turnus w zbroi urodzony z 
Juraty, którego pierwszym przodkiem był Taz. Nie wiem z jakiej przyczyny, 
obraziwszy też wówczas króla Wratysława, po ucieczce do Polski został 
rycerzem pani Judyty, żony księcia Władysława; już po upływie dwóch lat 
wracając z Polski przybył do Wiprechta, zięcia króla, prosząc, aby za jego 
wstawiennictwem mógł powrócić do dawnej łaski swego pana. Lecz ponieważ 
ten Wiprecht był mężem bardzo ostrożnym w załatwianiu spraw, nie chcąc 
czymś swego teścia urazić, dał mu radę przestrzegając, aby jednak bezpieczniej 
pozostał u biskupa miśnieńskiego Bennona i tak samo jego zjednał sobie na 
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pośrednika. Tymczasem zdarzyło się, że król Wratysław po raz drugi ze swoim 
wojskiem wtargnął do Serbii, aby wspomniany gród Hvozdec przenieść na inne 
warowniejsze miejsce; i gdy król dowiedział się, że Beneda jest w grodzie 
Miśni, posłał po niego, aby przyszedł do niego za poręką bezpieczeństwa. Skoro 
go natychmiast przybyłego król zobaczył, zaczął rozmyślać, jakim podstępem 
by go schwycić. Tam, po wielu słowach wspólnie zamienionych, a niektórych 
stosownie zmyślonych, wziął go król podstępnie za prawą rękę i prowadził z 
sobą poza obóz, jakby miał tam mówić na osobności. Wtedy, widząc złotą 
rękojeść i głowę miecza, którą rycerz miał u pasa, między innymi spytał się go, 
ile wart jest jego miecz. A on rzekł: "Jeżeli położysz na hełmie kamień młyński, 
jedno i drugie razem z głową i korpusem, przepołowię jednym cięciem aż do 
uda". Król zdradliwie się dziwił i chwalił miecz, i prosił, aby mu go pokazał. A 
ów, nie przeczuwając nic złego, dał królowi do ręki miecz wyjęty z pochwy; 
król porywając go i ręką wywijając rzekł: „Co powiesz teraz, skurwysynu?" i do 
stojącego obok komornika, który sam z nim był, człowieka gorszego od 
najgorszych, Wita Żeliborzyca, rzekł: "Łap go, podnieś i zwiąż czworonoga". 

Ale że zawsze śmiałość wobec śmiałych nie jest bezpieczna, odważny rycerz, 
chwytając natychmiast za rękojeść miecz [wiszący] u boku komornika, przeciął 
na pół jego biodra; ten bijąc piętami ziemię leżał półżywy. Ani nie uciekł srogi 
rycerz, chociaż mógł uciec, lecz jak Herkules koło hydry lemejskiej 
przyskakując i obskakując trzykrotnie pospolitym mieczem nieznacznie zranił 
króla, sam jednak z prawicy księcia nie dostał żadnego ciosu, aż na krzyk 
przybiegli z obozu. Ale pierwszy przyleciał Kukata, jeden przed wszystkimi, i 
jakby napadającego nań dzika, szerokim oszczepem przebił rycerza. Wtedy król, 
jak gdyby mógł się pomścić na umarłym, kazał go za nogi przywiązać do 
końskiego ogona i tak, tu i tam, wlec po ostach. 

 
XLI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 108962. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1090. Ów starogad, nieprzyjaciel rodu 

ludzkiego, który nigdy nie śpi, lecz zawsze niepokoi spokojnych, nie mógł 
dłużej przenieść, ażeby bracia żyli bez wojny, to jest król Wratysław i biskup 
Gebhard. Tego nękała pusta sława i próżność, tamtego dręczył upór i nadęta 
wyniosłość pychy, tak wszakże, że ani tamten nie wierzył temu, ani ten nie mógł 
nad tamtym górować. Ten nie chce mieć brata równego sobie, ów nie chce być 
uważany za mniejszego od brata; ten chce być pierwszy; ów nie chce być 
podporządkowany; ten chce jak król rządzić i przodować, ów nie chce być 
posłuszny jego rozkazom, lecz uznaje swoją podległość samemu tylko 
cesarzowi, od którego otrzymał biskupstwo. Niekiedy kłócili się oni miedzy 
sobą z tak wielką męską zawziętością, że często w dniach świątecznych król nie 
miał biskupa, który by mu włożył koronę. Skłoniony tą koniecznością, a 
zarazem ambicją, król, nie słusznością, lecz tylko samą mocą swej władzy, po 
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raz drugi podsadził swego kapelana imieniem Weclo na biskupa na obszarze 
morawskim. Tym czynem jawnie okazał, że nie tylko wzgardził tym, co sam 
wobec cesarza i jego biskupów współuchwalił, aby oba biskupstwa stanowiły 
jedność, lecz także pogwałcił przywilej papieża Klemensa, którym tenże 
potwierdził granice biskupstwa. Aby wypłakać przed Ojcem Świętym 
niesprawiedliwość wyrządzoną Kościołowi, biskup Gebhard miał udać się do 
Rzymu, lecz po naradzie ze swoimi zaufanymi wpierw przybył do dawnego 
przyjaciela Władysława, króla panońskiego, i odkrywając mu szkodę swego 
Kościoła żądał od niego pomocy w podróży do Rzymu. 

Nieświadomy, niestety, że wisi już nad nim śmierć bliska. Bowiem 
pierwszego dnia, w którym przybył do króla, wpadł w wielką niemoc ciała i 
ponieważ był blisko grodu Ostrzyhomia, tam posłał go król statkiem, 
powierzając troskę o niego biskupowi owego grodu. 

Och, biada! jak wielkie boleści wycierpiał on przez sześć dni, w walce ze 
łzami ani nie mogę wyrazić słowami. 

Na siódmy dzień już ku wieczorowi, gdy stonce sześć dni przed kalendami 
czerwca63, perła duchowieństwa, światło wszystkich Czechów, sławny nauką, 
pobożny biskup Gebhard odszedł z tego świata, aby żył w Chrystusie. Wiele 
rzec o jego zwyczajach i życiu pragnie ma dusza, lecz brak mi w sercu czucia. 
Chcę jednak rzec trochę, to, co sam widziałem. 

 
XLII 

 
W czasie Wielkiego Postu taki był jego obyczaj: mając zawsze pod spodem 

włosiennicę, z wierzchu ubrany w szatę biskupią, we dnie pasł wzrok ludzki, zaś 
nocami odziany w worek, potajemnie wszedłszy do kościoła i rzuciwszy się na 
posadzkę, dopóty trwał na modlitwach, dopóki ziemia, na której leżał, nie stała 
się mokra od rzęsistego deszczu łez. Stąd wstając dla czynienia miłosierdzia, 
zanim odmówił psalmy, ilu tylko ubogich znalazł przed kościołem, łagodził ich 
niedostatek obfitością dobrego czynu. To samo czynił skończywszy psałterz. Po 
jutrzni zaś rozdzielał między biednych czterdzieści ćwierci chleba i tyleż 
solonych śledzi lub porcji innego jadła. Czwarty zaś raz już przy zbliżającym się 
dniu myjąc nogi, według liczby apostołów, dwunastu pielgrzymom rozdzielał 
im dwa razy po sześć sztuk monet. 

Posadzonym w godzinie obiadu w odległej izbie lub chacie sam dokładał 
hojnie, co potrzeba, i swoją prawicą błogosławił im jadło i picie, następnie szedł 
do powszechnego stołu i z sobą czterdziestu ubogich żywił. Podobnie zarządził, 
aby w jego siedzibie w Pradze64 codziennie czterdziestu biednych było 
nakarmionych i dwa razy w roku odzianych - od rzemyka u obuwia do sznura na 
kapeluszu. Także niektórych przybywających gości i ubogich duchownych 
zobowiązywał wielkimi darami, aby przez cały Wielki Post z nim pozostając, 
tak za żywych, jak za umarłych psalmy czytali. Przy każdej mszy, ilekolwiek by 
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się ich w kaplicy którego dnia odprawiało, przykazał wypłacać trzy sztuki 
denarów. 

We wszystkie zaś niedziele dwanaście, a na święta apostołów i na inne 
większe uroczystości dwieście srebrnych monet kładł na puszce ze świętymi 
relikwiami. Jeżeli chcesz, roztropny czytelniku, dowiedzieć się, jak był hojny, 
[to wiedz, że] futra biskupiego nigdy nie nosił przez cały rok, lecz jedno zimowe 
na Wielkanoc, drugie letnie na święto świętego Wacława dawał swoim 
kapelanom; wiedz [też], że i w innych darowiznach był tak szczodry. Po jego 
śmierci, w roku od wcielenia Pańskiego 1091, 4 marca Kosmas został wybrany 
na biskupa tak przez króla Wratysława, jak całe duchowieństwo i lud Czechów, 
za rządów pomazańca Henryka III65, lecz załatwiającego w tym czasie sprawy 
cesarskie w Lombardii. 

 
XLIII 

 
W tym samym roku 17 kwietnia we środę, w drugim tygodniu po Wielkiej 

Nocy66, spaliła się katedra świętych męczenników Wita, Wacława i Wojciecha 
w grodzie Pradze. W tym samym roku król Wratysław bardzo rozgniewał się na 
swego brata Konrada, ponieważ ten nie zapomniawszy wzajemnej miłości 
sprzyjał stronnictwu synów brata swego Ottona, Świętopełka i Ottika, których 
król wypędziwszy z dziedzictwa ojcowskiego swemu synowi Bolesławowi 
oddał gród Ołomuniec i inne grody, gdzie ten po niedługim czasie we 
wspomnianym grodzie zaskoczony był 11 sierpnia przedwczesną śmiercią. I 
ponieważ owi trzej bracia, to jest Jaromir, Otto i Konrad, jak długo żyli, tak byli 
jednomyślni, że król żadnymi podstępami nie mógł ich rozdzielić, i jak 
powiadają, lew bał się trzech byczków stojących z rogami między sobą 
złączonymi, nigdy król nie odważył się napaść na swoich braci; skoro zaś po 
śmierci braci zobaczył Konrada samego, ze wszystkich stron pozbawionego 
braterskiej podpory, wkroczył z wojskiem na Morawy, aby i jego wygnać z 
dzielnicy, która mu prawnie przypadała, tak przeznaczeniem i kolejnością 
dziedziczenia, jak i przyznaniem ojcowskim. Przybyli do grodu, którego nazwa 
jest Brno, gdzie król stojącym wokoło możnym ziemi polecił oblężenie [grodu] 
przez okrążenie; gdy wskazywał miejsca, gdzie każdy komes ma ustawić 
namioty, Zderad włodarz, człowiek fałszywy, z boku mrugając oczami do króla, 
zelżył złośliwym przytykiem młodego Brzetysława, stojącego przed ojcem 
między wielkorządcami: ,,Ponieważ pewien - rzecze - syn twój, o panie królu, 
chętnie w lecie bawi się w rzece i pływa, jeżeli podoba się Waszej Miłości, 
niech się rozłoży ze swoimi namiotami z tej strony grodu. Obok rzeki". Ten tak 
powiedział, ponieważ kiedyś na granicach Saksonii, gdy w południe pływał 
wspomniany młodzieniec w rzece, nieprzyjaciele z drugiej strony wpadli i na 
nich uderzyli, jak wyżej opowiedzieliśmy 67. Słowo to bardzo głęboko utkwiło w 
sercu młodzieńca i nie mniej cierpiał, [niż] jak gdyby zatruta strzała zraniła jego 
serce. Smutny odszedł do obozu i nie spożywał jadła aż do gwiazd nocy. 
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W nocy zaś, w ciemnościach, przywoławszy gromadę swoich otworzył im 
rany swego serca, radząc się, jakby się mógł zemścić na niegodnym Zderadzie. 
Tej samej nocy, potajemnie posłał do swego stryja Konrada przedstawiając 
zniewagę i przez kogo była mu wyrządzona, i prosił go o radę, co należy zrobić. 
A ów: "Jeżeli ty znasz siebie, kim jesteś, nie bój się ugasić ognia, który mnie nie 
mniej pali niż ciebie; zaniedbać to nie .byłoby chwalebne". Nie było bowiem 
tajne Konradowi, że król wszystko to uczynił za radą Zderada. Gdy poseł 
przekazał Brzetysławowi słowa stryja, przyklaskiwali wszyscy i potakiwali, i 
wypowiedź księcia jakby od Boga im daną chwalili, ponieważ i sami to samo 
pierwej radzili. Cóż więcej? Całą noc o tym radzono, co rano zostało dokonane. 

 
XLIV 

 
Albowiem o świcie Brzetysław posłał do wspomnianego włodarza polecając 

mu, aby tam, gdzie mu się podoba, razem sekretnie się naradzili. Ten nic złego 
nie przewidując, wziąwszy Dzirżymira komesa, tylko we dwóch wychodzą. Gdy 
ich z daleka zobaczył młodzieniec, tyle od swoich wybiegł im naprzeciw, na ile 
sięga rzut kamienia, dał był bowiem swoim rycerzom znak, aby skoro swoją 
rękawicę rzuci owemu na łono, czynili, co uczynić przysięgli. Tam krótko 
wytknąwszy mu, czym często go obrażał, rzekł: "Oto odwołuję poręczenie, 
które ci obiecałem", i zwróciwszy konia rzucił mu w twarz rękawicę. Nie 
inaczej, jak kiedy rozgniewany lew wzniesie grzywę i opuściwszy ogon, 
guzłem, który jest na końcu ogona uderzając swoje czoło, a kolcem, który jest 
pod jego ogonem, kłując zadek, miota się przeciw wszystkiemu, co mu stoi na 
drodze, tak wyskoczyli natychmiast z szeregu ogniści i uzbrojeni młodzieńcy, 
Nosisław i brat jego Dzirżykraj synowie Lubomira, i trzeci Borsza syn Olena i 
uciekającego na próżno Zderada podnieśli wysoko w powietrze trzema kopiami, 
i jak snopek rzucili na ziemię, i tratowali końmi i znów i znów ranili, i jego ciało 
kopiami przykłuwali do ziemi. 

Taką śmiercią ze swego Koła szczytu nagle w dół zrzuciła fortuna zdradliwa 
przyjaciela swego Zderada, 11 lipca. Zaś komes Dzirżymir blady przyleciał do 
obozu i oznajmił królowi, co się stało. Sam tylko król żałował i płakał, a 
wszyscy młodzieńcy chwalili, chociaż jawnie chwalić nie śmieli. Brzetysław zaś 
przeniósł swój obóz niedaleko, za jeden pagórek, oddzielnie od innych; za nim 
.poszła większa i mężniejsza w boju część wojska. 

 
XLV 

 
Wtedy żona Konrada zwana Wiłburgą, jedna z liczby roztropnych kobiet, bez 

wiedzy swego męża przyszła do obozu króla. Gdy została ona zapowiedziana 
królowi, zwołał król możnych w koło i gdy rozkazano jej wejść, stanęła przed 
królem z twarzą obficie zlaną łzami i łkaniami przerywającymi słowa, ciężko 
dobywając głosu, tak przemówiła: "Niegodnam już zwać się twoją bratową, 
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pobożny królu, pokorna, do twych kolan, nie przyszłam teraz lekkomyślnie" i 
upadła na twarz, i oddała pokłon królowi. Gdy kazał jej się podnieść, wstała i 
rzekła: "Panie mój i królu, w tych stronach nie znajdziesz żadnej przyczyny do 
wojny, żadnego w bitwie tutaj nie odniesiesz zwycięstwa, prowadzisz wojnę 
więcej niż domową. I jeżeli rozstrzygniesz, że my i nasze dobra mają być łupem 
twoich rycerzy, zwracasz twoje kopie na siebie samego, gdyż brata twego, 
któremu powinieneś być opieką, ogołacasz okrutnie rabunkiem. W Boga godzi, 
kto swoich napada. Jakichkolwiek bowiem łupów szukasz do zdobycia tu 
daleko, na twoich granicach - pokażę ci lepsze, leżące w środku twego 
królestwa. Nigdzie się bowiem lepiej nie wzbogacisz ani bardziej nie 
wywyższysz niż na podgrodziu praskim i w uliczce wyszehradzkiej. Tam Żydzi 
najpełniejsi złota i srebra, tam ze wszystkich ludów najbogatsi kupcy, 
najbardziej obfitujący w pieniądze mincerze, tam rynek, na którym w dostatni 
łup nad miarę obfitować będą twoi rycerze. Albo jeżeli cię nęci zobaczyć, w jaki 
sposób płonęła Troja, nigdzie nie ujrzysz Wulkana bardziej rozszalałego, niż 
gdybyś zobaczył obydwa wspomniane miasta w ogniu. Na co powiesz: One są 
moje. To zaś, co jak nieprzyjaciel pustoszysz, czyim być sądzisz? Czyż nie 
jesteśmy twoimi my i to, co nasze? Jeżeli zaś zwracasz swoje błyskawice 
jedynie na gardło twego brata, [uważaj], żebyś, broń Boże, nie był wzięty za 
drugiego Kaina. Nie urażając twej łaski bratu twemu otworem stoi Grecja, 
otworem Dalmacja, sam woli raczej wywędrować niż ciebie obwinić 
bratobójstwem. Przyjmij raczej, co ci przysyła już nie brat, lecz jakby twój 
niewolnik". I wyjęła z zanadrza kleszcze i rózgę68. 

"A jeżeli coś zgrzeszył 'brat przeciw bratu, to ukarz; ziemię zaś, która jest 
twoja, daj, komu wolisz". Powiedziała [to] i tak wzruszyła serce króla i 
zniewoliła serca książąt, że żaden nie mógł wstrzymać się od łez. Król kazał je]' 
usiąść u swego boku, lecz nim. usiadła, rzekła: "Skoro znalazłam łaskę w twoich 
oczach, jeszcze jedną mam prośbę, błagam, nie zawstydź mojej twarzy. Ojcu 
dość jest niewielkiej kary za wielki grzech syna". Wtedy król rzekł: 

"Wiem, dokąd zmierzasz. Lecz idź raczej przyprowadź do mnie szybko brata 
mego i syna ze świętym pocałunkiem i przymierzem pokoju" - i pocałował ją. 
Bardzo się bowiem król bał, aby brat jego i syn nie spiskowali przeciw niemu. 
Gdy ci przyszli do króla przyprowadzeni przez panią Wilburgę, dając im 
pocałunek pokoju rzekł król do swego syna: "Synu mój, jeżeliś dobrze uczynił, 
żadnemu nie będzie lepiej niż tobie, jeżeli zaś źle, twój grzech będzie stać we 
drzwiach". 

 
XLVI 

 
Potem Brzetysław rozumiejąc, że ojciec jego nie z serca, lecz z konieczności 

zawarł pokój ze wszystkimi, którzy przeszli do jego szeregów, odszedł w 
okolice grodu Hradec i tam pozostawał, daremnie wyglądając odmiany losu. Ilu 
tylko bowiem poszło za nim [rycerzy], żaden nie śmiał wrócić do swego domu, 



 87

ponieważ bardzo się bali króla, którego obrazili, aby schwytanych albo nie 
wtrącił do więzienia, albo nie skazał na śmierć. Widząc zaś król, że nie może, 
jak chciał, wywrzeć swego gniewu na synu ani na jego stronnikach, przywołał 
brata Konrada i zgromadził starszych ziemi, i utwierdził przysięgą wszystkich 
komesów, że po jego śmierci brat jego Konrad otrzyma tron i księstwo czeskie. 
Wtedy król umocniony radą i pomocą swego brata zaczął otwarcie układać, w 
jaki sposób zemści się na synu. Nie było to tajne dla Brzetysława jego syna i bez 
zwłoki zgromadziło się przy nim więcej niż trzy tysiące walecznych mężów, i 
pospieszając założyli obóz koło rzeczki Rokytka, gotowi jutro stoczyć walkę z 
królem. Wpierw jednak wysłał posła do swego ojca mówiąc: "Oto jestem tutaj, 
oto ja, któregoś miał zamiar szukać daleko; coś chciał uczynić później, uczyń 
dziś". Nie można pominąć milczeniem, co w nocy po pianiu kogutów raczyło 
odkryć boskie objawienie. Albowiem jeżeli ludzkie czyny wykładamy według 
miary swojej wiedzy, niegodne by było, gdybyśmy przemilczeli te wielkie 
sprawy Boże, któreśmy sami widzieli. 

 
XLVII 

 
Więc wspomnianej nocy, podczas gdy między książętami działo się to, o 

czym wpierw mówiliśmy, nasi patroni, to jest święty Wacław i święty Wojciech, 
odwiedzili umieszczonych w więzieniu uciśnionych nadmierną udręką i swoją 
najświętszą łaskawością w taki sposób uwolnili. Po wyrwaniu najpierw 
zewnętrznej bramy razem z oddrzwiami zaraz wyłamali następną, jakby żelazną, 
do samego więzienia, z jej wrzeciądzami, a także rozbili dyby, w które okrutnie 
były wciśnięte nogi skazanych; i wnet w uszach skazanych zabrzmiał miły głos, 
mówiący: "Dotąd wam i tej ojczyźnie brakło naszej pomocy, ponieważ 
okazaliście się niegodni łaski Bożej, odkąd tę wojnę więcej niż domową między 
Czechami a Morawami ci książęta [prowadzili]. Lecz ponieważ łaska Boża i 
miłosierdzie, i wzgląd jest dla świętych i wybranych jego, i my tam jesteśmy 
posyłani, gdzie ona sama by sprzyjała, zaprawdę, obecność nasza nigdzie nie 
mogłaby przyjść z pomocą, gdzie by ona pierwej nie objawiła się zmiłowaniem. 
Dlatego, pewni już miłosierdzia Bożego, wstańcie i pospieszcie do kościoła, i 
wszystkim ogłoście, że my, wyraźnie święty Wacław i święty Wojciech, 
uwolniliśmy was i przynieśliśmy pokój". 

Wnet ci, jakby zbudzeni z ciężkiego snu i już z więzów oswobodzeni, gdy 
strażnicy jeszcze spali, wyszli wolni i wykonali rozkazy. Tego samego także 
dnia zajaśniał również inny cud, ponieważ - jak wyżej przekazało objawienie 
świętych męczenników - Konrad brat króla ułożył pokój między samym królem 
a jego synem. Bowiem przedtem tak bardzo byli niezgodni, że obaj jeden 
drugiego podejrzewali; ten, aby nie był pozbawiony tronu, ów, aby nie był 
pochwycony przez króla, bardzo się nawzajem bali. Lecz za owym szła 
młodzież równa wiekiem i większa część możnych, zaiste [z tych] szybszych w 
ręku i mężniejszych w boju, temu zaś sprzyjali i nazbyt wielkim uczuciem czcili 
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biskup Kosmas i proboszcze kościołów, i wszyscy wielmoże starsi wiekiem i 
pożyteczniejsi w radzie, z całym wojskiem z pospólstwa. I prawdziwie w owym 
czasie byłaby popełniona najgorsza zbrodnia od założenia grodu Pragi, gdyby 
święta łaskawość najbłogosławieńszego Wacława i wielkie miłosierdzie 
wszechmogącego Boga nie były uspokoiły wedle życzenia króla wszystkiego 
buntu książąt i ludu. 

 
 
 
 

XLVIII 
 
Gdy to widzieli komesi, którzy zostali w obozie, posłali do Brzetysława ze 

słowami: ,, Jeżeli ty łatwo wierząc twemu ojcu wrócisz do poprzedniej z nim 
zgody, my w żaden sposób mu nie wierzymy, ponieważ dokładnie znamy jego 
zdradliwą chytrość. Bardziej też boimy się jego przyjaźni niż nieprzyjaźni. 
Albowiem jak niedźwiedź najmniejszego nawet uderzenia nie ścierpł 
niepomszczonego, tak ów nigdy nie odstąpi od zemsty, dopóki wszystkiego, 
czym go obraziliśmy, aż do jednej joty nie pomści. Dlatego albo nas zwolnij, 
abyśmy poszli z twoim odpuszczeniem do jakiegokolwiek z krajów, albo z nami 
gdziekolwiek na ziemi szukaj wyższych pałaców. Nikomu bowiem bardziej niż 
tobie, naszemu panu, gotowi jesteśmy służyć". Widząc więc Brzetysław, że tak 
jak rycerz bez broni nie wykonuje swojej powinności, tak wódz bez rycerzy nie 
ma nawet nazwy wodza, wolał szukać z nimi cudzoziemskiego chleba, niż sam, 
bez jednego rycerza, mieć z ojcem pokój w kraju. Bez zwłoki zebrawszy 
wszystko, tak bydło, jak niewolników, więcej niż dwa tysiące rycerzy wyruszyło 
z księciem Brzetysławem do króla węgierskiego. Król Władysław, 
rozpoznawszy go jako swojego krewnego, łaskawie przyjął i pozwolił jego 
rycerzom zatrzymać się w miejscu zwanym Bśnov przy grodzie o nazwie 
Trenćin; miejsce to jest położone w środku lasu i w górach i bardzo dogodne dla 
polowań. Żywność i inne płody natury były im dostarczane z sąsiednich okolic, 
samego zaś Brzetysława z nielicznymi król umieścił u siebie we 
wspaniałościach dworu królewskiego. 

 
XLIX 

 
W tym samym roku z rozkazu króla Wratysława Kosmas, wybrany na 

biskupa praskiego, i podobnie Andrzej na stolec ołomuniecki, przywiedzeni 
przez komesa pałacowego Rapotę przybyli do Mantui i byli przedstawieni 
pomazańcowi, trzeciemu cesarzowi Henrykowi69, z początkiem roku od 
wcielenia Pańskiego 1092, 1 stycznia. Czwartego dnia tegoż miesiąca za 
staraniem, wspomnianego komesa Rapoty, przebywając w pałacu mantuańskim 
– po ustawieniu z obu stron niemałego szeregu biskupów i komesów i po 
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umieszczeniu w środku wspomnianych już dwóch wybranych na biskupów - 
piękny cezar otworzył długo milczące, piękne wargi mówiąc: "Tych braci 
przysłał do nas nasz wierny przyjaciel Wratysław, król czeski, abyśmy według 
prawa kanonicznego i apostolskiego naszą władzą potwierdzili ich wybór, 
którego to postanowienia nie chcemy powziąć bez waszego przyzwolenia". 

Wtedy biskup Monasteru, który w tym czasie przybył z Jerozolimy, powstał i 
opierając się o stół, na którym były położone pastorały, pierścienie biskupie i 
relikwie świętych, powiedział: "Bardzo jest niebezpieczne, gdy niewielu burzy 
to, co zgodą wielu było potwierdzone. Wielu bowiem było nas biskupów, wielu 
książąt Cesarstwa Rzymskiego i byli legaci Stolicy Apostolskiej, kiedy waszym 
przywilejem potwierdziliście, że obydwa biskupstwa, praskie razem z 
morawskim, jak było od początku, tak i pozostaną jednym i nierozdzielnym". Na 
to cesarz rzekł: "Bez targu uczynię, o co prosi mnie mój przyjaciel; później w 
swoim czasie będę to rozważać". I zaraz zaślubił ich pierścieniami 
poszczególnym kościołom, dając im pastorały biskupie. 

Gdy tak się to stało, obaj biskupi dostali rozkaz, aby wrócili do Werony i tam 
czekali, aż po załatwieniu spraw królewskich komes pałacowy Rapota znów 
odprowadzi ich ze sobą do ojczyzny. 

 
L 

 
Tymczasem zła wieść obiła się nam o uszy, że 14 stycznia król Wratysław 

odszedł do Chrystusa i jego brat Konrad nastąpił na księstwo. Ten natychmiast 
wysłał gońca do cesarza i obiecując mu pieniądze prosił, aby unieważnił wybór 
biskupów, o których wyżej uczyniliśmy wzmiankę. Lecz cesarz bardziej wzgląd 
mając na sprawiedliwość niż przyzwalając na nieprawość pieniądza, rzekł: "Co 
uczyniłem, uczyniłem, nie mogę zmienić mego czynu". 

Smutny odszedł posłany Wiklin, ponieważ nie otrzymał, o co prosił 
imieniem księcia. Biskupi zaś według rozkazu cesarza zatrzymali się w Weronie 
aż do początku Wielkiego Postu, czekając na powrót i odprowadzenie 
wspomnianego komesa Rapoty. Potem przybywając do Pragi w samą Niedzielę 
Palmową, ze czcią zostali przyjęci przez duchowieństwo i lud i spotkali się z 
księciem Konradem w grodzie Boleslav we wtorek tegoż tygodnia. Książę, 
zmieniwszy już zdanie, łaskawie przyjął ich i obchodził z nimi Wielkanoc w 
grodzie Wyszehrad. 

I w samym tygodniu wielkanocnym około 1 kwietnia spadło mnóstwo śniegu 
i trzęsło [ludźmi] tak wielkie lodowate zimno, jak rzadko zdarza się w środku 
zimy. Nie mamy zaś wiele do pisania o czynach tego księcia, ponieważ po 
siedmiu miesiącach i siedemnastu dniach, w tym samym roku, w którym wziął 
księstwo, 6 września z życiem je stracił. Po nim nastąpił Brzetysław młodszy, 
którego przybywającego do miasta Pragi przyjął radujący się lud 
porozstawianymi po różnych rozstajach dróg wesołymi korowodami grających 
na piszczałkach i bębnach tak dziewcząt, jak chłopców, i dzwonami bijącymi po 
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kościołach. Sam zaś biskup Kosmas z duchowieństwem i wspaniałą procesją 
przyjmując go w bramie grodu przed świątynią świętej Marii poprowadził do 
tronu, i według obyczaju tej ziemi przez wszystkich komesów i wielkorządców 
został wprowadzony na tron młodszy książę Brzetysław 14 września. 

 
LI 

 
W tym samym roku było zaćmienie słońca 20 września, w piątek po 

południu70. 1 października pewien pseudobiskup imieniem Rotpert przybywając 
do tej ziemi opowiadał, że w prowincji Gaskonia wiele lat kierował kościołem w 
Cavaillon; i ponieważ rozpoznał go nasz brat Osieł, zwany też Asinus, i 
zaświadczył, że on spełniał obowiązki biskupa, kiedy pielgrzymował z nim z 
Węgier do Jerozolimy, książę Brzetysław i wybrany biskup Kosmas łaskawie go 
przyjęli i pozwolili mu biskupim sposobem odprawiać służbę Bożą, to jest 
śpiewanie psalmów. Cóż więcej? Poświęcił wiele kościołów, wyświęcił w 
miesiącu marcu wielu księży i w Wielki Czwartek święcił przenajświętsze oleje. 
Do niego na Wielkanoc przybył jakiś duchowny, zapewne świadomy jego błędu, 
i nie wiem, co mu potajemnie oznajmił. Dziwna rzecz; ani książę, ani wybrany 
biskup [Kosmas] nie mogli sprawić, aby przynajmniej krótki czas tu został, lecz 
w samym tygodniu wielkanocnym z pośpiechem udał się w drogę do Saksonii. 
Później zaś, gdy dowiedziano się, że był fałszywym biskupem, wysłali do 
Saksonii jednego z Latynów imieniem Konstanty, przez którego biskup kościoła 
Cavaillon imieniem Dezyderiusz zawiadomił listem, że ów kościół nigdy nie 
miał biskupa imieniem Rotpert. Posłali też do papieża Klemensa, radząc się jego 
autorytetu, co trzeba uczynić w takim wielkim zawikłaniu sprawy. 

Ów odpowiadając im kazał na nowo poświęcić kościoły, ochrzczonych przy 
namaszczeniu przez pseudo-biskupa nie chrzcić po raz drugi, lecz tylko 
bierzmować, podobnie wyświęconych nie wyświęcać ponownie, lecz tylko 
ustawić przy wyświęcaniu między wyświęcanymi i aby przez samo tylko 
położenie rąk otrzymali błogosławieństwo. I tak rany zadane przez 
nieprzyjaciela matce Kościołowi wyleczone zostały lekiem sprawiedliwości, 
kiedy sprawami wiary katolickiej kierował papież Klemens III, a Jezus Chrystus 
pan nasz z Ojcem i Duchem świętym królowali przez wszystkie "wieki wieków. 
Amen. 

Powstrzymaj krok. Muzo, dosyć już kroniki napisałaś, 
Skończywszy pieśń, rzeknij: bywaj zdrów, przyjazny czytelniku. 
 
 

KOŃCZY SIĘ KSIĘGA DRUGA KRONIKI CZESKIEJ. 
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KSIĘGA TRZECIA 
 
 
 
 
 

ZACZYNA SIĘ APOLOGIA 
 
Już przy przychylnej łasce Bożej skończyłem obiecane to wszystko - jak 

sądzę – co przyrzekłem tobie, czytelniku. 
Przypominając sobie trochę z licznych dawniejszych zdarzeń lub czasów 

przybyłych, doprowadziłem już wątek mojego opowiadania do czasów księcia 
Brzetysława Młodszego. Dlaczego zaś uważałem za pożyteczne już od tego 
momentu z niniejszym dziełem zwlekać nie jest bez przyczyny. Albowiem 
korzystniej jest, abyśmy o współczesnych ludziach czy czasach w ogóle 
milczeli, niż mówieniem prawdy - ponieważ prawda zawsze rodzi nienawiść - 
spowodowali szkodę jakiejś sprawy. Gdybyśmy zaś odbiegając od prawdy 
napisali inaczej, niż się rzeczy mają, nie mniej wyciskamy piętno pochlebstwa i 
kłamstwa, skoro prawie wszystkim znane są [te] sprawy. Ponieważ ludzie tego 
czasu, ogołoceni z cnót, pragną być odziani samymi pochwałami, ten ich 
największy jest nierozum, że chcą być uczczeni faworami, a zgoła nie czynić, 
tego, co jest faworów godne. Jednak nie tak było u starych, którzy chociaż byli 
najgodniejsi pochwały, jednak uciekali przed pochwałami, jakich dzisiejsi łakną, 
i co owym wydawało się wstydem, to przez tych uważane jest za zaszczyt. 
Z pewnością gdybyśmy piórem opisywali ich czyny, ponieważ niektóre nie były 
z Bogiem uczynione, bez wątpienia nie uniknęlibyśmy obrazy niektórych ludzi 
dotąd żyjących, parweniuszów i potakiwaczy, którzy na słowa księcia nic 
innego tak ochotnie nie mają na ustach, jak: "Tak, panie", inny: "Tak jest, 
panie", trzeci: "Tak uczyń, Panie1". A nie tak było niegdyś. Tego bowiem książę 
najbardziej szanował, który dla sprawiedliwości nadstawił tarczę przeciw 
niesłuszności i który złych doradców i zbaczających z drogi słuszności 
poskromił jednym słowem prawdy. Takich teraz albo nie ma, albo jest niewielu: 
i jeżeli są, to milczą, jakby ich nie było. Albowiem równym jest błędem i 
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występkiem czy to zamilczeć prawdę, czy to potakiwać nieprawdzie. Stad 
wydaje się nam o wiele bezpieczniej opowiedzieć sen, którego nikt nie 
poświadczy, niż pisać dzieje ludzi współczesnych. 

Dlatego szersze wyłożenie ich czynów pozostawiamy potomnym; lecz 
jednak, abyśmy przez kogoś nie byli obwinieni, że 'pominęliśmy je nietknięte, 
postaraliśmy się nieco pokrótce zanotować. 

 
 
 
 

ZACZYNA SIĘ KSIĘGA TRZECIA 
 
Więc nowy książę Brzetysław - młodszy, lecz dojrzały wiekiem, [jeszcze] 

dojrzalszy rozumem, godnie obchodził w grodzie Pradze, podług obrzędów tej 
ziemi, uroczystość świętego Wacława swego patrona i wszystkim 
wielkorządcom i komesom wyprawił przez trzy dni wspaniałą ucztę: tam, ile 
mógł jako nowy książę, postanawiając nieco na pożytek Kościoła, nieco 
stanowiąc dla dobra tej ziemi, tak jak dawniej od samej swojej młodości całą 
nadzieję miał w jedynej tylko opiece Bożej, tak zaraz na początku swego 
panowania, zapalony wielką gorliwością wiary chrześcijańskiej, wygnał 
wszystkich czarowników, wieszczków i wróżbitów; podobnie i powyrywał, i 
ogniem spalił gaje lub drzewa, które prosty lud w licznych miejscach czcił. 
Także i zabobonne zwyczaje, które wieśniacy - dotąd półpoganie - zachowywali 
we wtorek lub we środę Zielonych Świąt: składając ofiary zabijali nad źródłami 
zwierzęta ofiarne i diabłom mąką i solą posypywali. Także pogrzeby, które 
odbywały się w lasach i na polach, i korowody, które odprawiali podług 
pogańskiego zwyczaju, na dwóch i trzech rozstajnych drogach, jakby dla 
spokoju dusz. Także i bezbożne gry, które wyprawiali nad swoimi zmarłymi, 
tańcząc z nałożonymi na twarz maskami i wywołując cienie umarłych. Te 
okropności i inne świętokradcze wymysły dobry książę wyplenił, aby się więcej 
nie działy wśród ludu Bożego. I ponieważ zawsze jedynego i prawdziwego 
Boga czystym sercem czcił i miał miłość ku niemu, podobał się wszystkim 
kochającym Boga. Był bowiem księciem dostojnym, wodzem lubianym w 
obozach, rycerzem w zbroi niezwyciężonym. Kiedykolwiek wtargnął on do 
Polski, zawsze z wielkim triumfem wracał. Tak ją mianowicie spustoszył 
częstymi napadami w roku od wcielenia Pańskiego 1093, zaś pierwszym swego 
panowania, że z tej strony rzeki Odry, od grodu Ryczyn do grodu Głogowa, 
oprócz jedynego grodu Niemczy nie mieszkał żaden człowiek. Nie ustawał 
wszakże w tym niszczeniu, dopóki zwierzchni książę Polski Władysław z 
wielkim błaganiem nie zapłacił co do jednego grosza trybutu za poprzedni i za 
ten rok; opłaty tej ta była suma; tysiąc grzywien srebra i 60 złota. Ten także 
książę z tej przyczyny, gdy przekazywał synowi swemu Bolesławowi grody, 
które należą do ziemi zwanej kłodzką, poruczył go przez podanie ręki i ślub 
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wierności księciu Brzetysławowi, aby będąc posłuszny swojemu wujowi w 
pokoju dzierżył ziemię powierzoną mu przez ojca. Sam zaś książę Władysław 
złożył przysięgę, że trybut niegdyś ustanowiony przez księcia Brzetysława, 
pięćset grzywien srebra i trzydzieści złota, będzie mu płacił w ustalonych 
terminach za dotrzymanie pokoju2. 

 
II 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1094. Kiedy cesarz Henryk III3 za górami, w 

Lombardii, załatwiał jeszcze sprawy Cesarstwa, ogłoszony został na śródpoście 
przez wszystkich biskupów i książąt Cesarstwa Rzymskiego synod generalny w 
mieście Moguncji, na który książę Brzetysław wysłał wybranych biskupów 
Kosmasa i Andrzeja, poruczając ich i oddając w ręce wspomnianemu już często 
komesowi pałacowemu Rapocie, prosząc, aby ich przedstawił do wyświęcenia 
arcybiskupowi mogunckiemu. Gdy ten za nimi się wstawił i wobec arcybiskupa 
i całego synodu zaświadczył, że niegdyś w mieście Mantui ich wybór był 
zatwierdzony przez cesarza, uchwałą wszystkich głosujących biskupi Kosmas i 
Andrzej zostali wyświęceni 12 marca przez arcybiskupa mogunckiego imieniem 
Ruthard. 

 
III 

 
W tym samym roku był pomór ludzi, ale największy w niemieckich krajach, 

kiedy bowiem powracali z Moguncji wspomniani biskupi, gdy przechodzili 
przez pewną wieś zwaną Amberg, nie mogli wejść, aby wysłuchać mszy, do 
parafialnego kościoła położonego za miastem, choć dość obszernego, ponieważ 
cała jego posadzka aż do ostatniego kawałeczka była pełna zwłok. Podobnie w 
grodzie Kager nie było domu, gdzie by nie było trzech lub czterech zwłok 
ludzkich; minąwszy je przenocowaliśmy niedaleko od miasta w szczerym polu4. 

W tym samym roku książę Brzetysław w miesiącu wrześniu poślubił pewną 
damę z Bawarii imieniem Ludgarda, siastrę Komesa Alberta, Także w tym roku 
i z rozkazu tegoż księcia biskup Kosmas 27 września poświęcił ołtarz świętego 
Wita męczennika, bo katedra dotąd nie była całkowicie wykończona. 

 
IV 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1095. Północna strona na niebie przez wiele 

nocy ukazywała się czerwona. 
W roku od wcielenia Pańskiego 1096, 14 kwietnia, na rozkaz 

najsławniejszego księcia Czechów Brzetysława, została poświęcona przez 
czcigodnego biskupa Kosmasa katedra świętych męczenników Wita, Wacława i 
Wojciecha. W tym samym roku tak wielkie było w ludzie poruszenie, 
prawdziwie Boskie pobudzenie, aby wyruszyć do Jerozolimy, że po miastach i 
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wsiach bardzo niewielu zostało mieszkańców w krainach niemieckich, a 
najbardziej we wschodniej Francji. Ponieważ z powodu mnogości wojska nie 
mogli oni iść razem jedną drogą, niektórzy z nich, gdy przechodzili przez tę 
naszą ziemię z dopuszczenia Bożego, napadali na Żydów i wbrew woli chrzcili, 
a sprzeciwiających się zabijali. Widząc zaś biskup Kosmas, że to się tak dzieje 
przeciw postanowieniom prawa kościelnego, wiedziony umiłowaniem 
sprawiedliwości, daremnie usiłował przeszkodzić, aby ich wbrew woli nie 
ochrzcili, ponieważ nie miał ludzi, którzy by mu pomogli5. Albowiem w tym 
czasie książę Brzetysław z całym swoim wojskiem, w Polsce, nad brzegiem 
rzeki zwanej Nysą, po zburzeniu ich grodu zwanego Bardo, daleko dalej nad tą 
samą rzeką podobnie zbudował bardzo mocny gród na wysokiej skale, skąd 
wziął [ów gród] nazwę Kamieniec. Ponieważ zaś Żydzi po niewielu dniach 
zrzucili z siebie jarzmo Chrystusowe i pogardzili łaską chrztu i zbawieniem 
wiary katolickiej, i znowu poddali karki jarzmu prawa mojżeszowego, mogło to 
być przypisane niedbalstwu biskupa i prałatów Kościoła. 

I już po założeniu wspomnianego grodu Kamieńca książę Brzetysław, zanim 
stamtąd odszedł, biorąc na osobność Męcinę syna Boży, swego przybocznego i 
powiernika, wytykając mu wiele rzeczy, którymi go często obrażał, rzekł: "Ja, 
jeżelibym się nie bał obrazić Boga, na pewno wyłupiłbym ci oczy, jak 
zasłużyłeś; ale nie chcę, ponieważ wielkim jest grzechem psuć, co palec Boży w 
człowieku uczynił". 

I puściwszy z nim tylko dwóch rycerzy usunął go sprzed swoich oczu i od 
swego boku, i posyłając do Czech kazał skonfiskować całe jego mienie. Gdy 
książę wrócił, bez zwłoki wysłał oddział, aby ujął krewnego po mieczu Męciny, 
Bożeja syna Czaka, zawsze bowiem miał w nienawiści ów ród Wrszowców, 
ponieważ wiedział, że jest bardzo pyszny i podstępny. Gdy go ujęli, natychmiast 
- jak było rozkazane - wsadzony na łódź z żoną i dwoma synami, odesłany 
został do Serbii i stamtąd pojechał dalej do Polski, i tam znalazł swego brata 
Męcinę. Książę Polski przyjął ich dość łaskawie6. 

 
V 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1097. Książę Brzetysław przywołując do 

siebie syna Konrada Ołdrzycha kazał go chwycić i wysłał pod strażą do grodu 
Kłodzka. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1098. Doniesiono księciu Brzetysławowi, że 
niektórzy z Żydów- uciekli, niektórzy potajemnie swoje bogactwa przenoszą 
częścią do Polski, częścią na Węgry. Książę, bardzo z tego powodu 
rozgniewany, posłał swego komornika z kilku rycerzami, aby ich od głowy do 
pięt złupili. Ten przyszedłszy zwołał do siebie starszych Żydów i tak do nich 
przemówił: 

"O, pokolenie izmaelickie, spłodzone z bękartów. Książę każe, byście mu 
rzekli, dlaczego uciekacie i dlaczego uszczuplacie skarby dawno uzyskane? 



 95

Tymczasem, cokolwiek do mnie należy, moje jest całe. Żadnych z Jeruzalem nie 
przynieśliście rzeczy lub bogactw. Trzy dziesiątki was za jedną monetę przez 
Wespazjana Cezara sprzedani, tak zostaliście rozsiani w świecie. Ubodzy 
przybyliście, ubodzy idźcie, dokąd chcecie. Że tak jest, że zostaliście ochrzczeni 
- Bóg mi jest świadkiem. Nie moim, lecz Boga rozkazem było to uczynione. Że 
zaś znów wpadliście w judaizm, niech biskup Kosmas zobaczy, co z tym 
powinien uczynić". Powiedział to w imieniu księcia i natychmiast wpadając 
poburzyli domy, wzięli skarby i ze sprzętów cokolwiek najlepszego znaleźli. 
Nic im nie zostawili prócz tego jedynie, co należy do wyżywienia, ziarna 
zbożowego. Zaiste, z palącej się Troi nie zniesiono tyle bogactw na brzeg Eubei, 
ile pieniędzy zabrano owego dnia biednym Żydom. 

 
VI 

 
W tym samym roku 10 grudnia biskup Kosmas odszedł do Chrystusa. Był 

zaś ten biskup pokorny, prosty, cierpliwy i wielce miłosierny, i znoszący z 
pogodą ducha krzywdy od jakiegokolwiek człowieka; pobożnie przebaczający 
poznającym swoje winy, niegłuchy powiernik wdów, nieleniwy dobrodziej 
sierot, pilnie odwiedzający chorych, chętnie odprawiający pogrzeby, pamiętny 
na wyrok ostateczny. 

 
VII 

 
Po jego śmierci książę Brzetysław - w trosce o duszę i zważywszy 

przekazaną mu przez Boga władzę wybierania Kościołowi oblubieńca - 
frasobliwy i czujny zaczął sam badać w spokoju ducha obyczaje swoich 
duchownych, rozważając życie i zachowanie poszczególnych [i zastanawiając 
się], którego by z nich najlepiej wynieść na najwyższy stopień kapłaństwa. I 
chociaż sam wiedział, co tkwi w każdym spośród jego duchownych, jednak 
pamiętając owo powiedzenie Salomona: ,,wszystko, synu, czyń z radą", 
przywołał Wiprechta swego szwagra, męża mądrego i w takich sprawach bardzo 
doświadczonego i przenikliwego, i powiedział mu: 

"Ty za czasów mego ojca króla Wratysława zawsze byłeś na dworze 
pierwszym między przyjaciółmi, ty przeniknąłeś obyczaje i życie Czechów, ty 
znasz nie tylko świeckich, lecz także wszystkich duchownych z zewnątrz i od 
podszewki; chcę teraz za twoją radą wybrać biskupa". Na to bohater na 
właściwe słowa właściwą znajdując odpowiedź mówił: "Niegdyś, kiedy żył król 
twój ojciec, cenił moją radę; teraz żyją ludzie takich obyczajów, którzy o sobie 
samych sądzą, że czymś są, chociaż są niczym, i którym nie podoba się niczyja 
rada, tylko to, co sami wymyślą. Lecz wy lepiej wiecie, że w tej świętej sprawie 
ci, którzy udzielają rady dla pożytku Kościoła, .powinni być wolni od gniewu i 
nienawiści, od miłosierdzia i przyjaźni, albowiem ludzki osąd zawodzi, gdzie 
one umysł zasłaniają; mnie zaś ani nie wiąże czyjaś przyjaźń, ani nie oszukuje 
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miłosierdzie, ani nie dręczy nienawiść, ani nie zapala gniew, abym przed wami 
nie wypowiedział, czego żąda porządek sprawiedliwości. Jest kapelan twego 
ojca, a teraz twój, którego wy lepiej znacie, imieniem Herman. Ten zawsze był 
wytrwały w służbie króla, wierny w powierzonych sprawach, rzetelny 
wykonawca poselstw, czysty, trzeźwy, pokorny i skromny, nie gwałtowny, nie 
pyszny i - co jest pierwszą cnotą u duchownego - szczególnie uczony, i o ile 
starczy sąd ludzki, wydaje się być człowiekiem dobrym i ze wszech miar 
doskonałym, jeżeli jedno tylko nie stanie na zawadzie, że jest cudzoziemcem". 
Wówczas książę, dziwiąc się swojej i jego jednomyślnej woli, rzekł: 

"Nie inaczej sądzi twoje serce i moje. I ponieważ jest cudzoziemcem, 
bardziej będzie pożyteczny Kościołowi; nie będzie go zubożać rodzina, nie 
będzie go obciążać troska o dzieci, nie obrabuje go gromada krewnych, 
cokolwiek skądkolwiek mu przybędzie, wszystko będzie mieć jego oblubienica i 
matka Kościół. Uczynię przeto, ażeby on został biskupem praskim". 

Bez zwłoki, po zwołaniu w grodzie Boleslav możnych ziemi pospołu ze 
zwierzchnikami Kościoła, na życzenie księcia, przy aprobacie całego 
duchowieństwa i przychylności ludu Herman, stopniem diakon, podniesiony na 
probostwo bolesławskie, wbrew swojej woli wybrany był na wyższą godność 
biskupią. Stał się zaś ten wybór w roku od wcielenia Pańskiego 1099, 28 lutego. 

 
VIII 

 
A ponieważ w tym samym roku cesarz Henryk III7 święcił Wielkanoc w 

Ratyzbonie, kazał tam przybyć ze swoim elektem księciu Brzetysławowi, który 
po święceniu Wielkanocy w grodzie Wyszehrad przybył do Ratyzbony 19 
kwietnia, we środę po oktawie Wielkiejnocy. Ponieważ już przed świętem posłał 
on wpierw kosztowne dary tak cesarzowi, jak jego wielkorządcom, wyszli mu 
naprzeciw - ilu tylko było na dworze jego przyjaciół - prawie na trzy mile, i tak 
doprowadzili go do miasta ż wielką okazałością. Na jego pierwszą prośbę cesarz 
zatwierdził wybór Czechów dając Hermanowi pierścień i berło biskupie. Także i 
to na prośby otrzymał u cesarza, że dał chorągiew jego bratu Borzywojowi i 
polecił wszystkim Czechom, którzy z nim przybyli, aby po jego śmierci brata 
Borzywoja podnieśli na tron. 

 
IX 

 
W tym samym roku ten sam książę Brzetysław przybywając z wojskiem na 

Morawy odbudował gród Podivin i oddał go - tak jak było dawniej - pod władzę 
biskupa Hermana, i tamże we wsi Slivnice święcił Zielone Świątki. Następnie, 
spotkawszy się z królem węgierskim Kolomanem na polu zwanym Luczko, 
prowadzili ze sobą liczne uprzejme rozmowy ku zadowoleniu obu stron. I 
wymieniwszy między sobą niezmierne dary odnowili starodawne przymierze 
przyjaźni i pokoju i potwierdzili je przysięgami. Tam książę Brzetysław swego 
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wybrańca diakona Hermana przedstawił do wyświęcenia arcybiskupowi 
Serafinowi. Ten przybywając do swojej siedziby - grodu Ostrzyhomia, w czasie 
kiedy udzielane są święte stopnie, 11 czerwca wyświęcił go na kapłana; 
podobnie i mnie, choć niegodnego, wyniósł do tej samej godności. Książę zaś 
wracając po odbytym zjeździe rozłożył obóz przy grodzie Brnie; był bowiem 
bardzo rozgniewany na synów swego stryja Konrada: Ołdrzycha i Lutolda. 
Uciekając sprzed jego oblicza zamknęli się w obwarowanych grodach i 
posyłając do niego [posłów] oddali mu pozostałe grody, bojąc się, aby wrogo 
nie spustoszył ziemi. Tymczasem książę Brzetysław, rozstawiwszy załogi po 
grodach, które mu oddali, i powierzywszy je swemu bratu Borzywojowi, wrócił 
do Czech; zaś synowie Ottona, Świętopełk i Otik, z matką swoją Eufemią byli 
księciu bardzo posłuszni i wierni. Także tegoż roku książę Brzetysław na Boże 
Narodzenie zaprosił Bolesława8, swego siostrzeńca, na ucztę, która była 
przygotowana w grodzie Żatec, gdzie w same święto, za zgodą wszystkich 
komesów, Bolesław został miecznikiem swego wuja. Odsyłając go po święcie 
do swoich książę w darze dla niego ustanowił, aby za sprawowanie godności 
miecznika, z trybutu, który płacił ojciec jego Władysław, rocznie miał zawsze 
sto grzywien srebra i dziesięć talentów złota. 

 
X 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1100. Książę Brzetysław dowiedziawszy się 

od niektórych opowiadających, że cesarz na pewno chce święcić Wielkanoc w 
mieście Moguncji, uznał za najlepsze, aby tam posłać swego wybrańca 
Hermana, który by i przekazał jego dary cesarzowi, i otrzymał od swego mistrza 
błogosławieństwo, na które czekał; i powierzając go Wiprechtowi, który 
podobnie powinien był znaleźć się w pałacu cesarza, prosił, aby w stosownym 
czasie wspomagał go we wszystkich jego sprawach. Lecz ponieważ arcybiskup 
Ruthard, oskarżony o symoniacką herezję, opuściwszy Moguncję w tych dniach 
przebywał w Saksonii, na rozkaz cesarza i za uchwałą wszystkich biskupów 
kościoła mogunckiego Herman 8 kwietnia wyświęcony został na biskupa przez 
legata papieża Klemensa, kardynała Roberta, który przypadkiem tam przebywał. 

 
XI 

 
Wykładamy Waszej Miłości, jak sami widzieśmy, cud przedziwny i 

pamiętny na wieki, który w tym samym roku łaska Boża raczyła objawić przez 
zasługi najświętszej męczenniczki Ludmiły. Albowiem pani opatka 
Windelmuth, pobożna służka Boża, odbudowała doprowadzając aż do 
wykończenia kościół świętego Piotra apostoła, ze starości od fundamentów 
zniszczony, położony na gruncie tego samego klasztoru, na którego czele stała. 
Gdy opatka uprosiła, aby go biskup poświęcił, podczas gdy według zwyczaju 
układał w puszce relikwie świętych, wśród innych podała pani biskupowi 
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tkaninę na dłoń szeroką, którą wzięła z wierzchniej szaty świętej Ludmiły 
prosząc, aby podobnież między innymi relikwiami położył to w puszce. Wtedy 
biskup jakby gorsząc się, rzekł: "Milcz, pani, o jej świętości, pozwól staruszce 
odpoczywać w spokoju!" Na to rzekła opatka: "Nie wolno, panie, nie wolno tak 
mówić; albowiem przez jej zasługi Bóg co dzień czyni wiele wielkich rzeczy". 
Wnet na rozkaz biskupa przyniesiono wielką patelnię, pełną rozżarzonych 
węgli; w którą, wezwawszy imienia Świętej Trójcy, biskup wrzucił tkaninę na 
węgle ziejące płomieniem. Dziwna rzecz! Dym i płomienie podniosły się 
dookoła materiału, lecz nic nie szkodziły. I to także przyczyniło się do 
powiększenia cudu, że z powodu wielkiego gorąca tkanina długo nie mogła być 
wyjęta z płomieni, a wreszcie, wyjęta, tak wydawała się nienaruszona i mocna, 
jak gdyby w tym samym dniu była utkana. Tym tak oczywistym cudem 
wstrząśnięci, biskup i my wszyscy, wylewaliśmy łzy z radości i składaliśmy 
dzięki Chrystusowi. Poświęcony zaś był kościół ku czci świętego Piotra 
apostoła 3 października. 

 
XII 

 
Także w tym samym roku, 18 października, Borzywoj, brat księcia 

Brzetysława, urządzając w grodzie Znojm przewspaniałą ucztę pojął żonę 
imieniem Gerberga, siostrę margrabiego wschodniego Leopolda. I ponieważ w 
tym samym czasie Lutold syn Konrada, za zezwoleniem Godfryda wpuszczony 
do grodu Raabs, wyrządził Borzywojowi wiele szkód pustosząc jego wsie 
każdej nocy, a mając schronienie we wspomnianym grodzie - z tej przyczyny 
książę Brzetysław, bardzo rozgniewany, ponownie zebrawszy wojsko ruszył na 
Morawy chcąc pomścić krzywdę brata. Lecz najpierw posłał do Gotfryda, 
zaklinając go na związki starej przyjaźni, aby albo przysłał mu bez zwłoki 
związanego Lutolda, albo w tejże godzinie wypędził go ze swego zamku. 

Ponieważ nie było to tajne Lutoldowi, wypędził mieszkańców grodu zdradą 
za bramy i sam ze swoimi rycerzami siłą opanował gród. Wtedy Gotfryd z 
posłami, którzy do niego byli wysłani, zabiegł drogę księciu około grodu 
Vranov i wobec wszystkich wołał, że Lutold jest wiarołomcą i nieprzyjacielem 
kraju; prosił zaś o pomoc księcia w zdobywaniu na sposób nieprzyjacielski 
grodu, pod wiarą przyjaźnie powierzonego Lutoldowi. Książę nie odmawiając 
jego prośbie przybliżył wojsko dookoła grodu, gdzie przez sześć tygodni z 
największą siłą, nocą i dniem odbywała się walka, dopóki w grodzie nie 
przeważył [szali] głód, który zdobywa silne grody. Zwyciężony nim i złamany 
wojną Lutold wymknąwszy się potajemnie nocą, zaledwie sam uciekł 
opuściwszy tam swoich rycerzy, którzy z nastaniem poranka sami siebie i gród 
oddali w ręce księcia. W czasie kiedy trwała ta walka, zginął przeszyty strzałą 
Pawlik syn Markwarta, wychowawca Władysława9, także Dobiesz syn Lścimira 
został zabity, gdy w swojej kolejności odsługiwał straż nocną. Straciwszy tych 
dwu i oddawszy gród Gotfrydowi książę zwycięzca wrócił ze swoimi do Czech. 
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XIII 

 
I kiedy zbliżało się już Boże Narodzenie i książę z powodu polowania 

pozostawał we wsi Zbećno, mówią, że pewnego dnia w czasie posiłku książę 
rzekł do jednego myśliwego, który siedział niedaleko niego przy czwartym, 
stole: "Słuchaj, Kukato! Sądzisz, że ja nie wiem, że między wami jest ktoś, kto 
pragnie mnie zabić?" A ów, jako że był człowiekiem. gwałtownym w słowach, 
krzyknął: "Niech Bóg to precz odwróci ani twoje oko go oszczędza, aby sam 
szybciej był zabity, kto takie rzeczy knuje". Na to książę rzekł: "Dobry 
człowieku, żadnemu nie jest pozwolono uniknąć nieuniknionego losu". 

Zaś następnego dnia, ponieważ było to w przeddzień świętego Tomasza 
apostoła10, rano po wysłuchaniu mszy poszedł na polowanie i gdy w nocy już 
wracał, przed wsią wyszli mu naprzeciw pachołkowie z latarniami i 
pochodniami. I wtedy Lork, bezbożny łotr przez diabła posłany, wyskoczył z 
kryjówki z przypasanym mieczem i z całej siły pchnął księcia oszczepem w 
same trzewia. I nie inaczej wpadł książę w środek błota, jak gdyby świetlisty 
Lucyfer padł z wysokiego nieba. Natychmiast prędko przybiegła żałobna 
gromada swoich i wyciągnąwszy oszczep podnieśli pół martwego księcia. Ów 
zaś sługa szatana, gdy przyspieszał ucieczkę w noc ciemną, wpadł z koniem do 
jednej sadzawki, którą bystry strumień wyżłobił spływając z góry z deszczem. 

Niepewne jest, czy sam swoją ręką, czy miecz, który wypadł z pochwy, tak 
go ciął przez środek brzucha, że wypłynęły mu wszystkie wnętrzności. We wsi 
powstało zamieszanie, jedni wskakiwali na konie, inni tu i tam rozbiegli się, 
szukając sprawcy takiego nieszczęścia. Wnet ktoś znalazł go na wpół żywego i 
chociaż miał ranę wystarczającą do śmierci, jednak uciął mieczem jego głowę, 
mówiąc: "W czarne cienie piekła pójdziesz nie bez winy. Bacz, zięciowi Cerery 
mów o mym czynie". 

Książę zaś, choć w tak wielkim bólu i żałości, nie ustawał owej nocy i 
następnego dnia w chwaleniu Boga myślą i ustami, to ofiarowaniem łzawej 
pokuty, to spowiadaniem [się ze] swoich grzechów tak biskupowi Hermanowi, 
jak innym kapłanom Bożym. Zaś trybut, który w tym czasie był przyniesiony z 
Polski, i cokolwiek znalazł w swojej komorze, przez ręce biskupa kazał rozdać 
po klasztorach. I gdy narządził wszystko, co było do zarządzenia dla duszy, 
rzekł: "Synkowi memu dajcie mój róg i oszczep; nie ja, mogę dać mu inne 
rzeczy, które Bóg zostawił w swojej mocy". I tak następnej nocy po pianiu 
koguta, 22 grudnia, na rękach kapłanów rozdzielił podwójną substancję 
człowieka na jej pierwiastki, jak dobry bojownik Boży, który, wierzymy bez 
wątpienia, albo już przyjął, albo przyjmie obywatelstwo niebieskie. Postępując 
za jego marami aż do grobu jeden z duchownych taką skargę żałobną powtarzał 
mówiąc: "Dusza Brzetysława, Sabaoth Adonay, niech żyje wolna od śmierci, 
Brzetysław Yskiros". Dziwna rzecz, tak swoim płaczem, pobudzał do płaczu 
duchowieństwo i lud, że gdy płakałeś, jeszcze bardziej chciałeś płakać. 
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Pogrzebany zaś był z największym płaczem swoich na cmentarzu kościoła 
świętego Wacława, na zewnątrz przed bramą, po lewej stronie, jak sam 
zarządził. Tam siostra jego Ludmiła, pobożna sługa Boża, wystawiła nad 
grobowcem arkadami sklepioną kaplicę ku czci świętego Tomasza i 
rozporządziła, aby tam codziennie była odprawiana msza święta żałobna. I 
ponieważ natychmiast rozniosła się wieść wśród ludu, że książę był zabity za 
poszeptem Bożeja i Męciny, których przedtem książę wygnał ze swego 
królestwa, niektórzy zwykli poddawać w wątpliwość, czy bardziej winny jest, 
kto daje podnietę, czy kto zgadza się wykonać [czyn zbrodniczy]; lecz zaprawdę 
obydwaj [są] winni, jednak winniejszy jest ten, który doradza zabójstwo, 
ponieważ obwinia i samego siebie, i drugiego. Więc wy zabiliście Brzetysława, 
wy, którzy podmawialiście, aby był zabity! Natychmiast biskup i komesi z 
pośpiechem posłali posła na Morawy do Borzywoja, aby przyspieszył objęcie 
księstwa całych Czech, niegdyś danego sobie przez cesarza. 

Ten, skwapliwie przybywając w sam dzień Bożego Narodzenia, został 
osadzony na tronie przy wspólnym poparciu wszystkich. Wtedy Cinenia 
zniszczyła w ogóle swoje ślady, które zaledwie odciśnięte w Czechach była 
zostawiła, gdy znienawidziwszy ziemię podążyła w niebiosa. Sprawiedliwością 
bowiem Czechów było, aby zawsze wśród książąt najstarszy obejmował tron w 
księstwie. 

 
XIV 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1101, Ołdrzych i Lutold, synowie Konrada, 

wypędziwszy z Moraw załogi, które odchodząc Borzywoj tam zostawił na 
straży, odzyskali swoje grody; podobnie wrócili z Polski Bożej i Męcina, 
którym książę Borzywoj nie z serca, lecz [powodowany] koniecznością chwili 
udzielił swojej łaski, odebrali swoje grody, które przedtem mieli: Bożej Żatec i 
Męcina Litomerice. 

 
XV 

 
W tym samym roku Ołdrzych dogonił cesarza w mieście Ratyzbonie i przez 

przyjaciół nagabywał go prośbami, i trudził niezmierzonymi obietnicami, aby 
mu przywrócił księstwo Czech, bezprawnie wyrwane mu przez młodszego brata 
[stryjecznego] Borzywoja. Cesarz, wziąwszy od niego pieniądze, dał mu oznaki 
książęce i chorągiew, lecz otrzymanie wyboru na księcia poddał pod osąd 
Czechów. Wtedy Ołdrzych posyłając posła, bardzo wymownego męża imieniem 
Niewsza, syna Dobrzemiła, obwiniał brata swego Borzywoja, gromił komesów i 
groził im chełpiąc się, że jest wiekiem starszy i podług obowiązującego 
ojczystego obyczaju żądał godności książęcego tronu nieprawnie sobie 
odebranego przez młodszego brata. Chociaż słuszna była jego sprawa, jednak na 
darmo chwytasz ogon, gdy puszczasz rogi. Tak Ołdrzych za późno usiłował 
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wypędzić z królestwa brata swego Borzywoja, już utwierdzonego na tronie. 
Skoro zaś po opowieści swego posła spostrzegł Ołdrzych, że ani brat jego nie 
ustąpi tronu, ani komesi nie dbają o jego zamysły, tylko to prośbami uzyskał, że 
za zgodą cesarza wolno mu było należną mu prowincję najechać siłą; wnet 
przybyli do towarzystwa do jego namiotu mężowie dzielni w sprawach 
wojennych, Sighard komes z grodu Schale i jego brat biskup w Freising 
imieniem Udairich, i jego przez siostrę szwagier Fryderyk11., Zapalał ich ducha 
do żądzy wojny obiecując im złote góry i zapewniając, że jego 
sprzymierzeńcami są wszyscy starsi Czech. Oprócz tego, skądkolwiek mógł, 
niemało zjednał sobie do pomocy Niemców, którzy w głupocie swojej sądzili, 
że w Czechach góry złota i srebra porozrzucane są na ulicach i wystawione na 
widok. Tych razem zebrawszy Ołdrzych z bratem Lutoldem w miesiącu sierpniu 
napadli kraje Czech, lecz pod złą wróżbą. Albowiem Borzywoj zebrawszy 
wojsko, wychodząc im naprzeciw założył obozy na dwóch wzgórzach koło 
gródka Malin, gotów jutro stoczyć z nimi walkę. Niemcy zaś niedaleko z drugiej 
strony rzeczki Malesovsky potok założyli obozy tak, aby jedno wojsko przez 
drugie mogło być widziane. Ci gdy spostrzegli, że jednomyślna jest zgoda 
Czechów z księciem Borzywojem, zapytali Ołdrzycha: "Gdzie są ci możni 
Czech, o których mówiłeś, że są twoimi zwolennikami? Dobrze nazmyślałeś w 
twojej głowie i oszukałeś nas, i przywiodłeś do wielkiego niebezpieczeństwa". 
Chcą wrócić, lecz nie mogą, ponieważ tą samą drogą za tamtymi przybywał na 
pomoc księciu Borzywojowi Świętopełk z bratem swoim Ottonem, prowadząc z 
sobą dwa pułki. Co mieli zrobić? Wielką ciasnotą zewsząd stłoczeni, nocą 
przyspieszyli sromotną ucieczkę przez ciasną drogę, bardzo wąską ścieżką, 
którą się szło przez las do [osady] Habry. Tam biskup freisingeński utracił swoje 
przybory mszalne, tam z powodu trudnej drogi porzuciło wojsko wszystkie 
tłumoki z potrzebnymi rzeczami. Gdy zaś nastał ranek, przybywający Czesi 
rozdrapali łupy opuszczone przez nieprzyjaciela. Borzywoj i Świętopełk byli zaś 
w owym czasie zgodni i nawzajem jednomyślni, lecz pokrótce opowiem, 
powtarzając nieco wyżej przedstawione wywody, skąd powstała między nimi 
niezgoda. 

 
XVI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1102 Władysław książę Polski mając dwóch 

synów - jednego spłodzonego z konkubiny, imieniem Zbigniew, drugiego 
urodzonego z Judyty, córki króla Wratysława, imieniem Bolesław - między nich 
podzielił po połowie swoje królestwo; lecz ponieważ, według głosu Pańskiego, 
wszelkie królestwo rozdzierane niezgodą będzie spustoszone, a dom na dom 
upadnie, i jak mawia lud, dwa kocury w jeden worek schwytane nie mogą być 
razem, w roku od wcielenia Pańskiego 1103 Zbigniew po śmierci ojca 
natychmiast podniósł broń przeciw swemu bratu i obiecując pieniądze pozyskał 
sobie pomoc Borzywoja. Ten posłał zaraz na Morawy po Świętopełka i 
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zeszedłszy się razem wytyczyli obozy przy grodzie Ryczyn. Usłyszawszy to 
Bolesław posłał swego piastuna Skarbimira i prosił księcia Borzywoja, aby 
wspomniał na powinowactwo; mówił, że jest mu bliższy przez swoją siostrę 
Judytę, i ponadto wręczył mu dziesięć mieszków wypełnionych tysiącem 
grzywien. O, mamono, królowo wszystkiego zła, przyjaciółko zdrady i 
nieprzyjaciółko wierności; ty uciskasz sprawiedliwość i przewracasz słuszne 
wyroki! Przez ciebie przekupieni Grabisza i Prociwien, doradcy księcia 
Borzywoja, zmusili samego księcia, aby nie dotrzymał Zbigniewowi 
przyrzeczenia. Zaraz po wzięciu pieniędzy wrócił do domu i ponieważ nie dał 
ani jednego obola Świętopełkowi, ten bardzo oburzony i zapalony gniewem - 
jak mówią – odchodząc rzekł: "Mój pożar ugaszę zniszczeniem". 

 
XVII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1104. Jan został wybrany na biskupa Moraw. 

W tym samym roku Świętopełk wysłał do Czech poszukiwaczy nikczemności, 
potwarców sprawiedliwości, siewców niezgody i wynalazców wszystkich złych 
sztuk, którzy mogliby jednego serca braci uzbroić do walki12. 

Ci, obchodząc prawie wszystkie grody Czech, jednych przekupywali 
pieniędzmi, drugich darami, innych zobowiązywali obietnicami, a tych, o 
których wiedzieli, że są chciwi nowych rzeczy albo pozbawieni zaszczytów, 
albo chwiejni i niestałego umysłu, wszelkimi podstępami przyciągali na stronę 
księcia Świętopełka. Tak tego dokonawszy, w roku od wcielenia Pańskiego 
1105, gdy słońce znajdowało się w dziesiątym stopniu znaku Wagi13, 
Świętopełk ze swoim wojskiem uderzył na Czechy i wyszły mu naprzeciw 
szeregi wiarołomnych; niektórzy zaś z nich oczekiwali, że go po otwarciu bramy 
przyjmą w murach miasta Pragi. Lecz pierwej, tego samego dnia, książę 
Borzywoj, samym świtem przychodząc, wprzód opanował gród i osadził w nim 
mocne załogi, i powierzając je biskupowi Hermanowi, sam ze swoimi udał się 
do Wyszehradu. I oto Świętopełk ukazał się na polu z sześcioma pięknie 
wyćwiczonymi legionami w szyku bojowym i ponieważ z grodu nikt nie 
wyszedł naprzeciw, niepewny i wątpiący trochę przystanął i wnet przechodząc 
rzekę Wełtawę pod wsią, która nazywa się Bubny, przybliżali się do grodu, lecz 
znaleźli zamknięte bramy i na murach mężnie stawiających czoło rycerzy. Tam 
przez jedną stojącą na murach służebną szpetnie wydrwieni, tą samą drogą 
wracając rozbili namioty między dwoma grodami, w miejscu, gdzie w soboty 
odbywały się targi, mniemając, że spiskujący z nimi z obu grodów nocą do nich 
przybędą. Gdy tego bynajmniej nie uczynili, skoro nastał ranek, Świętopełk 
zwoławszy koło tak do nich przemówił: "Chociaż nie jest teraz czas po temu, 
abym miał dłuższą przemowę, jednak powiem krótko o sprawie, żeby nie 
wydało się komuś, że boję się pory śmierci. Bowiem dla bojaźliwych i 
gnuśnych, przez których nędzne życie uważane jest za słodkie, śmierć jest 
bardzo cierpka, lecz dla dzielnego męża słodsza od płynnego nektaru jest śmierć 
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poniesiona w bitwie. Bowiem niegdyś w sobie rozważyłem albo osiągnąć lepszy 
chleb i godność, albo ulec chlubnej śmierci w walce. Wy zaś teraz jedynie 
musicie się strzec takiej śmierci, aby ktoś z was - pojmany i z rękoma 
związanymi na plecach uczyniony widowiskiem dla nieprzyjaciół - nie padł 
zabity siekierą jak wół prowadzony na ofiarę. Dla zwyciężonych bowiem jedno 
jest zwycięstwo i pamiątka godna chwały, aby wrogom nie 'poszczęściło się 
bezkrwawe zwycięstwo". Powiedział, i bez zwłoki ze swoim wojskiem kierując 
drogę na Morawy tak rzekł do komesa Wacka: "O, nieszczęsny wyrok losu, 
który zmusza mnie teraz siadać na ziemi jak sowa, mnie, któremu zdawało się, 
że jak chybki orzeł wzbijam się prawie w obłoki". Odrzekł mu Wacek: "Niech 
cię nie złamie, mój panie, ta przeciwność, po której szybciej nastąpi szczęśliwa 
pomyślność, ponieważ i słońca blask bardziej jaśnieje po deszczowych 
chmurach. Taki jest bowiem na świecie obrót wszystkich rzeczy". Za 
odchodzącymi postępował ze swoimi książę Borzywoj i chociaż miał siedem 
razy więcej rycerzy, jednak nie śmiał stoczyć z nimi bitwy, gdyż bał się 
wiarołomstwa swoich, aby opuściwszy jego obóz nie przeszli do wojska 
nieprzyjaciela. Postępował zaś za nimi z daleka aż do wejścia do lasu. 

 
XVIII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1106. Gdy wynalazca kłótni, diabeł, 

rozsiewał niezgody po świecie, niektórzy jego współpracownicy wyłonili się z 
możnych Niemców, którzy uwodząc syna cesarza, a mianowicie króla Henryka 
IV14, namówili [go], aby podniósł broń przeciw swemu ojcu; ten uciekając 
sprzed oblicza swego .syna obwarował się z nielicznymi zbrojnymi w mieście 
Ratyzbonie i posłał po księcia Borzywoj a, aby z wojskiem przyszedł mu na 
pomoc. Przybywający niezwłocznie Czesi niedaleko od Ratyzbony rozbili obóz 
przy rzece Regnicy; z drugiej zaś strony tej samej rzeki był obóz syna cesarza. 
Wtedy ci, którzy wydawali się sprzymierzeńcami cesarza - pierwszy Leopold 
margrabia wschodni - nocą uciekłszy, powrócili ze swoimi do domu, zaś 
margrabiowie Dietpold i Berengar przeszli do obozu króla Henryka młodszego. 

Czesi zaś widząc, że zewsząd są opuszczeni, jak najprędzej mogli, również w 
nocy przyspieszyli ucieczkę. Widząc to cesarz opuścił Ratyzbonę i przechodząc 
przez południową krainę drogą, która idzie do Netolic, wszedł do Czech; książę 
Borzywoj ze czcią go przyjmując dał mu przez .swój kraj orszak godny cesarza, 
doprowadzając go, jak sam cesarz zarządził, w kierunku Saksonii aż do swego 
szwagra Wiprechta. Stąd przechodząc przez Saksonię i Ren odbył drogę do 
Leodium, gdzie po niewielu dniach, 7 sierpnia, z życiem utracił Cesarstwo. 

 
XIX 

 
W tym samym roku Świętopełek zwołując tych z Czech, którzy poszli za 

nim, prosił o radę, co trzeba by uczynić w rozpoczętej już sprawie. Wtedy 
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Budziwoj syn Chrzena, starszy od innych wiekiem i bieglejszy w mowie, mąż 
równego umysłu w przeciwnościach i w pomyślności i w takich sprawach od 
młodego wieku doświadczony i pełen chytrości, użył następujących słów: 
"Rozmaity jest wynik bitwy i raz ci, a raz tamci przeważają w wojnie. My, zaś, 
bracia, nigdy nie walczyliśmy aż do krwi, nigdy nie utworzyliśmy z głów 
naszych mostu, po którym idzie się do tronu, który zaiste mamy zamiar 
utworzyć, jeżeli los do tego zmusi. Lecz ponieważ nie zawsze bronią, lecz 
częściej podstępem wchodzi się na strome szczyty sławy, teraz złożywszy broń, 
użyjemy podstępu. Takimi sztukami była Troja zdobyta w dziesiątym roku, a 
Prudencjusz wykłada w Psychomach mówiąc: Wszystko jedno - bronią czy 
podstępem - osiągnąć zwycięstwo". 

Bez zwłoki wysłany był do Czech drugi, że tak rzekę, chytry Sinon, różnych 
podstępów nauczony wnuk Gapaty, który przygotowany na obydwa przypadki 
losu nie bał się śmierci, dla którego właściwie brzmi przydomek mężny, gdyż 
mężnie działał. Albowiem jak niegdyś Sinon uzbrojonych Argiwów, 
zamkniętych w koniu, przez swoje kłamstwo wciągnął w mury Troi, tak przez 
jego kłamliwe wymysły księciu Świętopełkowi stanęły otworem zwyciężone 
Czechy. Ten gdy przyszedł do księcia Borzywoja, upadłszy do nóg, udanymi 
łzami skropił nogi księcia i na koniec nakłoniony do powstania tak mówił: "O, 
ja nieszczęsny, zaledwie skryłem się ucieczką i zaledwie umknąłem 
zbrodniczym rękom Świętopełka, który gdyby mnie chwycił, bez wątpienia te 
oczy by mi wyłupił. I ponieważ nie zdołam inaczej się na nim pomścić, o 
wszechmocny Boże, niech mi się godzi odkryć jego tajemnice, niech mi będzie 
wolno wydać wszystkich jego przyjaciół, którzy są na tej ziemi". I tak mieszając 
prawdę z kłamstwem obwiniał Świętopełka o liczne bezeceństwa i aby mu 
bardziej wierzono, słowa swoje potwierdzał przysięgami. Takimi sztukami i 
zasadzkami oszukany książę Borzywoj, mąż dobry i prosty, i bardzo 
łatwowierny wobec kłamstwa, mocne gałęzie, na których i sam oparty siedział, i 
cześć jego zawisła, nieostrożnie podciął i spadł z wysokiego .szczytu. Albowiem 
swoich wiernych przyjaciół Boże ja i Męcinę częstokroć chciał więzić i ukarać 
jak nieprzyjaciół kraju, lecz ponieważ miał swoich doradców Grabiszę i 
Prociwiena, którzy nie dotrzymywali sekretu, jego chęć nie pozostała tajna dla 
wymienionych komesów. Natychmiast przenieśli się oni do jego brata 
Władysława i już szemrzącemu i srożącemu się dodali podniety, aby się bardziej 
srożył przeciw bratu swemu Borzywojowi, któremu już był wypowiedział swoją 
wierność i braterstwo, i przyjaźń, i jawnie posłał Pulona brata Wilhelma na 
Morawy po Świętopełka. Gdy ten przyszedł, Władysław i reszta komesów - o, 
nierozumni i jakby wrogowie samych siebie i ojczyzny nieprzyjaciele! - na 
swoją zgubę ściągają do owczarni owiec zajadłego wilka, który pożre nie tylko 
owce, lecz także samych pasterzy. Więc Borzywoj, łagodny jak jagnię, 
pozbawiony został królestwa i Świętopełk, sroższy od tygrysa, dzikszy od lwa, 
wprowadzony na tron w roku od wcielenia Pańskiego 1107, 14 maja. 
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XX 
 
Temu nowemu i przedtem w Czechach niebywałemu czynowi dziwiły się 

sąsiednie narody i na przyszłość przepowiadały pustogłowym Czechom jeszcze 
gorsze rzeczy. Z tego synowie Kasandry na Węgrzech cieszyli się, dlatego [też] 
w Polsce nikczemne gałgany gratulowały sobie niewyparzonymi pyskami, 
bowiem podczas gdy ci książęta siebie samych niepokoili, oni spokojnie 
władali. Wielu zaś tych spośród komesów, których sam Borzywoj z 
parweniuszy uczynił komesami, towarzyszyli mu i z nim wyruszyli do Polski. 
Widząc zaś, co się stało, Sobiesław, trzeci z rzędu po Borzywoju, już 
młodzieniec [i] utalentowany, poszedł za bratem do Polski15. W tych czasach 
król Henryk IV16 przypadkiem przebywał w Saksonii; do niego pospieszył 
Borzywoj i skarżył się na uczynioną mu krzywdę, i obiecał dać mu niezmierne 
ilości złota i srebra, jeśli przywróci mu niesłusznie zabrane księstwo czeskie. 
Zaraz król, posyłając jednego z wielkorządców, tak krótko rozkazał 
Świętopełkowi: "Na koronę na mej głowie rozkazuję ci i radzę, abyś bez zwłoki 
przybył do mnie, jeżeli natomiast będziesz opóźniał przyjście, bez wątpienia ja 
[w majestacie] sprawiedliwości i sądu ciebie szybko odwiedzę w twojej Pradze". 
Ten natychmiast zebrawszy wojsko, przychodząc pod sam skraj lasu koło grodu 
Chlumec, zwołał wielmożów i wielkorządców i dał im za wodza brata swego 
Ottona mówiąc: 

"Ja sam pójdę i z niebezpieczeństwem mojej głowy zbadam przeciwne myśli 
króla. Wy tu oczekujcie niepewnego wyniku fatalnych wypadków; zresztą Bóg 
wszechmocny niech uprzedza wasze czyny i im towarzyszy". I wziąwszy z sobą 
niewielu tak lekkomyślnie wpadł w otwarte sidła. O, głupia mądrości męża, a 
raczej zuchwała odwago księcia! Szedł nie wiedząc, co mu uczyni król złotem 
przekupiony i chciwy jak piekło. Gdy przybył, król bez wszelkiego wysłuchania 
kazał go wtrącić do więzienia i zwołując tych, którzy z nim przyszli, oddał im 
księcia Borzywoja, aby odprowadziwszy go do miasta Pragi, ponownie 
podnieśli na tron książęcy. Ci, powracając z nim, trzeciego dnia wytyczyli obóz 
koło zamku Donin. Słysząc o tym Otto rzekł do swoich: "Czego tu wyglądamy? 
Już nastąpiło to, czegośmy się bali, i zdarzyło się to, czegośmy się lękali. 
Chodźmy i zobaczmy nowego księcia, czy aby go prawica króla Obroni przed 
naszymi włóczniami". I formując z wybranych rycerzy sześć oddziałów, nocą 
przeszedłszy góry, rano ze swatem wtargnął do obozu Borzywoja. Lecz ów, 
wcześniej o tym wiedząc, uciekłszy ukrył się, ponieważ pewien zbieg z obozu 
Ottona powiadomił go potajemnie o sprawie. 

 
XXI 

 
Biskup Herman, mąż roztropny i sprawiedliwy, postawiony między 

odmiennymi losami obu książąt jakby między Scyllą i Charybdą, aby się nie 
zdawało, że idzie za jedną z dwóch niepewnych stron, odszedł do swego 
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przyjaciela Ottona, biskupa kościoła w Bambergu. Borzywoj zaś, chociaż nie 
dostał tego, o co prosił, jednak jak obiecał, pieniądze królowi wypłacił. 
Ponieważ zaś my wszyscy ludzie według tego jesteśmy wielcy albo mali, jak się 
układają okoliczności, oto książę wielkiego imienia wsadzony do więzienia 
posłuszny jest rozkazom kogokolwiek z najmniejszych ludzi i od mniej godnych 
dręczony jest łajaniami. 

Ach! Jak wielkie troski z sobą w piersi nosi, ile razy usiłuje odwrócić gniew 
króla przez pierwszych dworu! Lecz ponieważ pustą dłonią daremnie puka do 
drzwi królów, zaś ręka posmarowana kruszy diament, obiecał królowi dziesięć 
tysięcy grzywien srebra! Ach! Cóż by nie dał człowiek, gdy miecz wisi nad 
karkiem? Któż będący w opałach nie dałby chętnie za siebie, cokolwiek ma? I 
przecież jeżeliby król żądał od niego stu tysięcy talentów, nic by nie było 
głupszego, gdyby za swoje życie nie obiecał także złotych gór. Dzięki temu król 
przyjąwszy od niego przysięgę wierności puścił go i posłał z nim jednego ze 
swoich ludzi, aby wziął wspomnianą opłatę. Gdy Świętopełk przyszedł do Pragi, 
natychmiast zrabował święte kościoły, ściągnął kobiece ozdoby i zgarnął, 
cokolwiek błyszczało w Czechach złotem i srebrem, i zebrał zaledwie siedem 
tysięcy grzywien; za resztę dał królowi brata swego Ottona jako zakładnika. 
Również i biskup Herman przybywając dostarczył księciu z uposażenia 
świętego Kościoła siedemdziesiąt grzywien próbowanego złota; także z tego 
kościoła pięć płaszczy lamowanych zostało złożonych u Żydów jako zastaw za 
pięćset grzywien srebra. Na pewno nie było ani opata, ani proboszcza, ani 
duchownego, ani świeckiego, ani Żyda, ani kupca, ani bankiera, ani cytarzysty, 
który by zmuszony nie przysporzył czegoś księciu ze swoich zapasów. Po 
niewielu zaś dniach Otto wymknąwszy się ucieczką z dworu królewskiego 
wrócił do swego brata, co bardzo nie podobało się królowi. 

 
XXII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1108. Jak często się dzieje, gdy dwoje, 

mężczyzna i niewiasta, śpią w jednym łożu, wnet rychło zrodzony jest trzeci, 
ażeby był człowiekiem, tak szlachetna małżonka księcia Świętopełka zrodziła i 
uniosła do piersi malutkiego synka. 

Po pięciu miesiącach posłał po niego król Henryk, podniósł go ze świętego 
źródła chrztu i nazwał swoim imieniem Henryk17. Odsyłając go do ojca odpuścił 
kumotrowi swemu Świętopełkowi cały dług, to jest trzy tysiące talentów, i 
nakazał, aby był gotów na wyprawę z nim przeciw okrucieństwu Węgrów, 
ponieważ na prośbę pewnych Niemców postanowił pójść tam, [aby] pomścić 
zamordowanie Jerozolimczyków, których ów lud w swoim okrucieństwie 
jednych mieczem zgładził, innych wpędził w niewolę18. I już w miesiącu 
wrześniu, podczas gdy książę Świętopełk przebywał z królem na Węgrzech koło 
grodu Possen [dziś Bratysława], Borzywoj z Polakami wrogo najechał Czechy, 
zmusiwszy do ucieczki z obwarowania, które było bardzo silnie usytuowane 
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przeciw granicom Polski, Wacka i Męcinę z ich załogami; albowiem książę 
Świętopełk odchodząc tym dwom całą troskę swoją powierzył i postawił ich na 
czele wszystkich, aby byli na straży Czech. Gdy Wacek widział, że towarzysz 
jego Męcina nie walczy śmiało ani nie opiera się mężnie wrogom na 
obwarowaniu, z tej okoliczności powziąwszy podejrzenie, że to za jego radą 
Borzywoj najechał Czechy, natychmiast potajemnie posłał jednego z rycerzy, 
który to wszystko oznajmił księciu Świętopełkowi. Także drugiego rycerza 
nauczył podstępów i wysłał do obozu księcia Borzywoja; ten gotów na jedno i 
drugie: tak użyć podstępów, jak też ulec śmierci, przyszedłszy do 
wspomnianego Borzywoja skłamał, że uciekł z obozu księcia Świętopełka, i 
ogłosił, że on już wrócił z Węgier, i .poświadczył przysięgą na swą wiarę, że 
[Świętopełk] jutro z nim zamierza walczyć. A oni przerażeni tymi kłamstwami 
tej samej nocy wrócili do Polski. Usłyszawszy o tym król Henryk rzekł, jak 
mówią, do kumotra Świętopełka: "Jeżeli nie pomszczę na Polakach twoich 
krzywd, będę się zawsze miał za nikczemnego". 

Tymczasem Świętopełk zapalony gniewem, nieobecny [wspominając] 
nieobecnego Męcinę, zgrzytał zębami, błyskał oczyma i głęboko wzdychał. 
Ledwie mógł doczekać się dnia, w którym na niego wyleje swój gniew; za mało 
by mu było, gdyby ukarał jednego tylko Męcinę, związał się już srogimi 
przyrzeczeniami z przysięgą, że całe owo pokolenie zgasi mieczem jak świecę, i 
ponieważ niektórych z nich miał przed oczyma w swojej służbie, cierpiał 
sercem, lecz obliczem wszystkim okazywał się wesoły. Jemu [to] 
powracającemu później, przed samym skrajem lasu koło grodu Litomyśl wyszli 
naprzeciw Wacek z Męciną, [chociaż] owego dnia trzy razy doniesione było 
Męcinie przez jego przyjaciół, że jeżeli nie ucieknie, bez wątpienia straci albo 
życie, albo oczy. Lecz ponieważ ciążyło już nad nim jego przeznaczenie, słowa 
jego przyjaciół wydawały ma się niedorzecznym gadaniem. Nie jest, mówił, 
dzielnym mężem, kto boi się dopustu śmierci. 

 
XXIII 

 
Gdy zaś następnego dnia weszli do grodu Vraclav wczesnym rankiem, 

zwołał [Świętopełk] w koło wszystkich możnych; gdy zebrali się razem, jak lew 
wypuszczony na arenę ze swojej klatki stoi rycząc i ze zjeżoną grzywą czeka na 
żer, tak Świętopełk wchodząc do izby siadł na środku na przypiecku, bardziej 
rozpalony gniewem niż piec, który siedem razy zapalony jest płomieniem, i 
oglądnąwszy wszystkich wokoło, patrząc ponurymi oczyma na Męcinę, tak 
gniewne otworzył usta: 

"O, rodzie nienawistny, obrzydły i ludziom, i bogom, o, nikczemni synowie 
Wrszowców, naszego rodu rodowi nieprzyjaciele! Czy mi kiedyś wypadnie z 
pamięci, czegoście się dopuścili na moim przodku Jaromirze na górze Weliz, 
wam na żart, nam zaś na wieczne urągowisko? Czy nie będę pamiętać, że ty i 
twój krewny Bożej złośliwą zdradą zabiliście mego brata Brzetysława, osobliwą 
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jakby gwiazdę w wielkim gronie książąt? Cóż zaś zawinił brat mój Borzywoj, 
który panował pod waszą mocą i we wszystkim was słuchał jak własny 
niewolnik? I przez wrodzoną wam pychę nie ścierpieliście powściągliwości 
księcia, i mnie to tyleście zwykłymi wam podstępami niepokoili, aż godząc się 
na wasze nikczemne rady, grzesząc przeciw bratu Borzywojowi, bardzo 
zgrzeszyłem, ponieważ tronu go pozbawiłem. I to jedyne jest, co mnie boli i 
boleć będzie na wieki. 

Jeszcze raz i jeszcze raz słuchajcie, o, moi możni, co do tej pory uczynił onże 
Męcina, syn nieprawości i głowa całego wiarołomstwa, którego ja niedawno, 
gdym z wami szedł na wyprawę, zostawiłem jako drugiego po mnie tej ziemi 
stróża i przywódcę. Ów zaś dobry mąż, zmyślając, że idzie na łowy, nie uląkł się 
w nocy pójść do Polski do grodu Świn, aby naradzić się ze swoim stryjem 
Niemojem, jak mnie wypędzić z tronu". 

Powstał zmieszany pomruk i gorejącą gniewem duszę księcia swoim 
potakiwaniem rozpalił, aby bardziej i bardziej gorzała. Wtedy książę dał znak 
stojącemu z boku i świadomemu swego zadania oprawcy i wyszedł za drzwi. 
Ten natychmiast rzucił się na Męcinę, który nie obawiał się niczego takiego. O, 
cudowna cierpliwości komesa! Przy dwóch ciosach siedział nieruchomy, przy 
trzecim zaś, gdy usiłował wstać, ścięto mu głowę. W tej samej godzinie i w tej 
samej izbie uwięzieni byli Unisław, Domasza i dwaj synowie Męciny; jeden zaś, 
Niewsza, który był z innego rodu, bardzo jednak zaprzyjaźniony z Męcina, 
widząc, co się dzieje, uciekł; i już byłby zbiegł uciekając za miastem przez 
krzaki, gdyby go widocznym nie uczyniła czerwona szata; ten tam złapany 
pozbawiony został oczu i męskości. I tak jak często się dzieje, gdy wpadnie 
okrutny wilk do owczarni owiec, sroży się, zabija i nie wcześniej uspokoi swą 
wściekłość albo zaprzestanie mordu, aż po zabiciu wszystkich owiec, tak 
Świętopełk zmazany zabiciem jednego człowieka zawziął się w gniewie i 
rozkazał, aby cały ten ród bez różnicy wieku i bez żadnego zwlekania był 
pozbawiony głów, i stojącej przy nim gromadzie komesów rzekł: "Kto nie 
będzie się wzdragał wykonać moje rozkazy, temu będzie dana gruba bryła złota. 
Kto zaś zabije Bożeja i jego syna, dostanie sto razy tyle i posiądzie ich 
dziedzictwo". 

Nie szybciej wzlatują wiatry, kiedy król ich Eol grotem przebije boki góry, w 
której trzymane są pod zamknięciem, niż możni Wacuła, Herman, Krasa i inni 
przeliczni dosiedli koni i lecieli chyżym biegiem na zgubę Bożeja i jego syna: 
inni rozbiegli się i przeszukiwali kraj, aby cały ów ród znieść ze świata. 

 
XXIV 

 
Tymczasem gdy Bożej we wsi Libice, niestety, nieświadomy swego losu, z 

synem i małżonką siadał do obiadu, przystąpił do niego chłopiec, który rzekł: 
"Panie, oto bezładna gromada nadbiega spiesznie przez pole". A on: 
"Przybywają - rzecze - z wyprawy; niech przyjdą do nas z błogosławieństwem 



 109

Bożym". Gdy to jeszcze mówił, oto straszny Krasa ukazał się w drzwiach i 
błyskając mieczem wyjętym z pochwy krzyczał: "Giń, zbrodniarzu, giń, drogo 
kupiony, który mego krewnego Tomasza zabiłeś bez powodu w czasie postu". I 
wstając syn Bożeja Borut rzekł: "Co, bracie, czynicie? Jeżeli rozkazano, abyśmy 
byli uwięzieni, możemy być uwięzieni bez broni i krzyku" - i nieopatrzny dostał 
miecz po rękojeść w sam środek brzucha. Bez zwłoki i dotąd [tylko] syna krwią 
zmoczonym mieczem ojciec w gardło dostał. 

A inni najeźdźcy, niczym zdobywcy grodów, porwali niezmierne skarby i jak 
rzekł Kato: Rozpadało się w krótkim czasie, co w długim się rodziło19, 
albowiem z takich wielkich bogactw nie pozostała ani jedna szmata, która by 
okryła ich ciała, lecz bez trumny i pogrzebowego obrządku 27 października 
Bożej i syn jego Borut, jak bydło, nadzy, wrzuceni byli do rowu. Nie mogłem 
się dowiedzieć, ile głów z tego rodu wydanych było śmierci, ponieważ nie w 
jednym dniu ani nie w jednym miejscu byli zgładzeni. Jedni bowiem byli 
prowadzeni na rynek i zadźgani jak tępe bydło, inni ścięci na górze Petrin; wielu 
[zaś] było pozabijanych w domach i na ulicach. Cóż zaś opowiem o śmierci 
synów Męciny, których śmierć wydała się okrutniejsza od każdej innej śmierci? 
Były to bowiem utalentowane pacholęta nadobnego oblicza, miłe dla oczu, 
jakich by ani rzemieślnik nie zdołał wyrazić w białej kości słoniowej, ani malarz 
na ścianie. Widzieliśmy ich bowiem haniebnie wleczonych na rynek i coraz to 
wołających: "Matko moja, matko moja!", gdy okrutny kat, obydwu jak prosięta 
trzymając pod pachą, zabił nożem. 

Rozbiegli się wszyscy bijąc się w swe piersi, aby nie widzieć kata 
spełniającego tak okrutną zbrodnię. Pozostali zaś z owego rodu, którzy ostali się 
przy życiu, skryli się, uciekając jedni do Polski, drudzy na Węgry; mieliśmy 
obfity materiał do pisania o ich upadku i rozproszeniu, lecz aby się nie 
wydawało, jakobyśmy tragedię rozszerzali trenem - wróćmy do kroniki, od 
której nieco odbiegliśmy20. 

 
XXV 

 
Zdarzyło się zaś, po powrocie króla Henryka po skończonym oblężeniu 

grodu Possen, że Koloman król Węgier chcąc pomścić .krzywdy wyrządzone 
mu przez Świętopełka w niedługim czasie najechał Morawy i zaczął je wrogo 
pustoszyć. Albowiem gdy król Henryk opatrzony wojennym sprzętem ze 
wszystkich stron opasał oblężeniem gród Possen, wspomniany książę ze swoimi 
Czechami nic, cokolwiek było z tej strony rzeki Wag, od [grodu] Trenćin aż do 
ujścia wspomnianej rzeki do Dunaju, nie zostawił nie spalonego. Często także 
również ten sam książę pozbawiał nosa i oczu pochwyconych szpiegów czy 
wywiadowców wysłanych przez króla węgierskiego. Także pewnego dnia 
więcej niż tysiąc mężów z wybranych rycerzy wysłał wspomniany król po to, 
aby przez zasadzkę albo chwycili idących po strawę tarczowników, albo w nocy 
uderzyli na niestrzeżonych Niemców; książę Świętopełk, zwiedziawszy się, 
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gdzie ukrywali się między bagnami, nagle wpadając wszystkich co do jednego, 
jakby ryby do spuszczonej sieci pochwyconych, jednych kazał zabić, innych w 
katowni powiesić, zaś nielicznym, po otrzymaniu wielkich pieniędzy, darował 
życie. Gdy książę Świętopełk usłyszał, że z powodu takich czynów i im 
podobnych, jakimi Węgrów niszczył, król Koloman najechał Morawy, 
natychmiast złączył obydwa wojska, Czech i Moraw, i gdy śpieszył w ciemnej 
nocy przez las, pragnąc skrycie obejść nieprzyjaciela i nazajutrz z nim stoczyć 
walkę, wśród tylu tysięcy rycerzy z nim śpieszących - dziwna rzecz - tylko w 
źrenicy samego księcia utkwiła źle stercząca twarda gałąź tak mocno, że - po 
wyrwaniu z trudnością gałązki razem z okiem - niosąc na wpół umarłego księcia 
wojsko smutne wróciło do domu 12 listopada. 

 
XXVI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1109, 14 lutego, ponieważ trzymał wielki 

mróz i wszystkie wody były mocno zamarznięte, książę Świętopełk, z zagojoną 
już raną po wydartym oku, wnet znów zebrawszy wojsko, przez trzy dni i trzy 
całe noce spiesząc się wtargnął do Węgier i gdy nikt nie przeczuwał, nagle 
przybył z wojskiem do grodu Nitry; i wtargnąłby do niego, gdyby strażnicy, 
którzy zawsze tam są na posterunku, nie byli zamknęli bramy. Po spustoszeniu 
więc i spaleniu przedmieść wracającym zabiegły drogę duże gromady 
uciekających do wspomnianego grodu na wozach i na koniach. Zebrawszy ich 
pospołu jak snopy na polach, spaliwszy ich wsie, spustoszywszy całą okolicę, 
objuczeni wielką mnogością bydła i innych rzeczy, weseli wrócili do swych 
domów21. 

 
XXVII 

 
W tym samym roku najdoskonalszy król Henryk, pamiętny swego gniewu i 

oburzenia na księcia Polski imieniem Bolesław, pamiętny obietnicy, którą złożył 
kumotrowi swemu Świętopełkowi, podróżując przez Saksonię, jak wyżej 
opowiadaliśmy, obok grodu Possen, prowadził z sobą Bawarów, także i 
Alamanów, i wschodnich Franków, i tych, którzy są około Renu pod Kolonią 
Agryppową aż do zachodnich granic jego Cesarstwa22; nie brakło twardszych od 
skał Sasów z długimi włóczniami. Przyłączywszy do nich Czechów, w miesiącu 
wrześniu wtargnął do Polski i zarządziwszy oblężenie wokół pierwszego ich 
grodu Głogowa, pustoszył ją z obu stron rzeki Odry od wspomnianego grodu aż 
do grodu Ryczyn i znów z wielką zdobyczą wrócił do obozu23. Tam, gdy już 
zarządził, aby nazajutrz odesłać księcia Świętopełka i jego wojsko, spędzili cały 
dzień aż do nocy na sprawach królewskich. Był jednak w obozie pewien rycerz 
odważniejszy od najodważniejszych i, jak później słyszeliśmy od 
opowiadających, posłany przez Jana syna Częsty z rodu Wrszowców, który na 
oboje gotowy: albo zyskać wszczętą śmiałym czynem sławę, albo wraz ze 
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śmiercią księcia stracić życie, stał pod rozłożystym bukiem przy drodze, która 
prowadzi do dworu królewskiego, pilnując powrotu księcia, gdy będzie wracał z 
dworu króla. Gdy już w pierwszym mroku nocy zobaczył go otoczonego 
ogromną gromadą posłusznych rycerzy, wskoczył na konia i wmieszał się 
wkrótce w środek gromady, i całym natężeniem sił ciskając włócznią między 
łopatki księcia, najgłębsze wnętrzności zmiażdżył śmierć przynoszącym 
żelazem24. 

Ten wyzionął ducha szybciej, niż spadł na ziemię. To jest jedenaście dni 
przed kalendami października25. I ciało bez duszy nie bez żałości gromada jego 
podnosi i łka; płacząc do swego obozu odnosi. I w obozie podczas nocy było 
wielkie zamieszanie, albowiem tu i tam błąkający się uciekali i znów wracali, aż 
posłany przez króla Burchard z trudem uspokoił pełne niepewności .poruszenie 
ludu. Zaś z nastaniem poranku przyszedł król, aby opłakiwać swego kumotra, i 
w obecności wszystkich Czechów przyzwolił, aby wybrali sobie na panującego, 
którego chcą z synów swoich książąt. Wtedy Wacek, tak jak był zapłakany, 
prosił ze łzami, aby naznaczył im władcą Ottona, brata zabitego księcia. Król 
zaraz zatwierdził go i głupi lud trzy razy ,,Kyrie elejson" wołał po obozie. Bez 
zwłoki, za wiedzą niewielu, syn Budzy imieniem Dzietrzyszek pospieszył 
wozem i czwartego dnia o samym świcie przyprowadził do Pragi Ottona, 
którego Wacek i wszyscy, którzy pochodzili z Moraw, usiłowali podnieść do 
wysokości książęcego tronu. Ponieważ usiłowali to uczynić bez zgody Czechów 
i biskupa, ich lekkomyślność była daremna i w czasie zgromadzenia były 
przypominane składane niegdyś przysięgi. Albowiem gdy wprowadzali na tron 
księcia Świętopełka, wszyscy Czesi potwierdzili byli przysięgami, że po jego 
śmierci będzie na tron podniesiony Władysław, o ile będzie przy życiu. 

 
XXVIII 

 
Wśród tak wielkiego poruszenia ludu biskup Herman i komes Fabian, który 

miał zarząd grodu Wyszehrad - oni to właśnie, ponieważ innych przewyższali 
tak godnością, jak i mądrością – osiągnęli przewagę i całym wysiłkiem sprawili, 
że i przysięgi pozostały nienaruszone, i Władysław w obecności wszystkich 
prawnie uzyskał prawa książęce; podniesiony był zaś na tron, gdy słońce 
znajdowało się w dziewiątym stopniu [znaku] Wagi26. Wydaje mi się, że 
tymczasem o jego cnotach i sławie należy milczeć, gdy w tym życiu przebywa, 
abyśmy albo nie popadli w zarzut pochlebstwa, albo, gdy mniej o chwałach jego 
napiszemy, nie byli obwinieni o pomniejszanie. Stąd ktoś napomina mówiąc: 
Chwal cnotę księcia, ale po jego zgonie. 

Lecz gdy Borzywoj usłyszał, że jego młodszy brat Władysław po śmierci 
Świętopełka owładnął tronem książęcym, natychmiast wyjechawszy z Polski 
udał się do Serbii do Wiprechta swego szwagra przez siostrę. Ciesząc się jego 
radą i pomocą, a także ufny w Obiecane poparcie niektórych zdrajców spośród 
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nas, rano w wigilię Bożego Narodzenia o świcie wtargnął do Pragi bez 
niczyjego oporu27; dla wielu, niestety, na zgubę i wypróżnienie mieszków. 

 
XXIX 

 
Mieszkańcy miasta, bardzo zmieszani tym niespodziewanym rozwojem 

wypadków, wahali się, niepewni, po czyjej stronie winni stanąć w [tych] 
nagłych odmianach losu. Wielu [zaś], których położenie było szczęśliwsze, 
Mienie Swoje z miłym potomstwem w mieście pozostawiwszy uciekają, nie 
wiedząc, do którego idą obozu. 

Liczni chciwi nowości cieszą się i radują, i szydzą z uciekających, ponieważ 
za pozwoleniem księcia Borzywoja złupili ich mienie. Zaś biskup Herman, 
zaskoczony, trzymany w swoim pałacu, był tak odgrodzony od swoich pokój 
miłujących [owieczek], jakby pojmany [był] przez wrogów; wiedzieli bowiem, 
że chętnie by uciekł, gdyby mógł uciec. Wśród tego podwójnego lęku ludu 
Fabian, zarządca grodu wyszehradzkiego, niepewny, gdzie się zwrócić, 

wolał słyszeć o nich, niż sam przed sobą widzieć bezprawia, uchodząc z 
porzuconego, sobie zawierzonego grodu. Nad społeczną sprawą, którą tylko sam 
jeden się troszczył, wiele ubolewał; stojąc smutny takie rzeczy mówił: 

"Biada wam, Czechy, które nie jesteście dosyć obszerne, ażebyście były 
wspólne i poddane licznym panom. Z władającego szczepu wywodzących się i 
płci męskiej już jest, jeżeli ja się nie mylę, dwudziestu książątek, dlatego bystry 
poeta Lukan, jak mówią, powiedział: Nie sobie, lecz ludowi ciężka jest zbyt 
rozrosła władza, w czymkolwiek bowiem książęta błądzą, bity jest za to lud". 

Powiedział, i jak wyżej się rzekło, opuściwszy gród Wyszehrad przebywał po 
wsiach w jego sąsiedztwie, zawisły od niepewności losu. 

Tymczasem wieści rychlejsze od wiatru i błyskawicy przeróżnymi odgłosami 
napełniają wszystkie grody i poprzez kraj, wśród ludu powstało wielkie 
zamieszanie. 

Liczni bowiem, którym brak dobrych skłonności, ucieszeni nowością rzeczy, 
tu i tam błąkając się po wsiach i pustosząc je, oczekiwali niepewnych wyroków 
losu; ale inni, których umysł był wyższy i wierność czystsza, zmierzali do 
stolicy, do grodu Pragi. Cóż mieli czynić? Świadomi wpadali do otwartej 
pułapki i chcąc nie chcąc dołączali się do niepewnego losu księcia Borzywoja. 
Tych ów łaskawie przyjmując zobowiązywał przysięgami i licznymi 
obietnicami i powierzając ich komesowi Grabiszy, tego samego dnia przeniósł 
się z innymi do bezpieczniejszych murów Wyszehradu. Stamtąd w sam dzień 
świąteczny rano o pierwszej godzinie wrócił do Pragi i był przyjęty wielką 
procesją przez duchowieństwo, i tam wysłuchawszy mszy znów powrócił do 
wspomnianego grodu. 

 
XXX 
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Tej samej nocy Otto brat Świętopełka i komes Wacek przybywając z trzema 
oddziałami rycerzy z grodu Hradec założyli obóz koło rzeczki Rokytka. Zaś z 
nastaniem poranka podeszli pod gród Wyszehrad i wszystkie drogi naokoło 
obsadzili strażami, tak aby nikt nie mógł ani wyjść, ani przyjść na pomoc 
Borzywojowi. Już przedtem zarządził książę Władysław, że we wspomnianym 
grodzie Hradec będzie obchodzić Boże Narodzenie. Lecz tymczasem, ponieważ 
na wezwanie króla Henryka powinien był w Nowy Rok uczestniczyć w 
synodzie królewskim w Ratyzbonie, nakazał komesowi Wackowi, aby jak 
będzie mógł najtroskliwiej, przygotował gody Ottonowi, którego zaprosił na 
święta. Sam zaś, spiesząc z powodu rozkazu króla, przez dwa dni świąt z innymi 
komesami pozostał w grodzie Pizeń, zaś trzeciego dnia, gdy dowiedział się, co 
się dzieje w grodzie Pradze, odrzucił i zlekceważył rozkazy króla i w święto 
Jana apostoła i ewangelisty, z tymi, którzy z nim byli na dworze, przyfrunął do 
murów wspomnianego grodu, lecz znalazł zamknięte bramy. 

Ujrzał i zbrojnych gotowych do walki z nim; do nich to, stojących na 
wysokich murach, tą odezwał się mową: "W pokoju do was przychodzę, 
rozpoznajcie mnie i otwórzcie podwoje swojemu panu". Gdy nikt nie 
odpowiedział na te słowa księcia, bardzo rozgniewany i wiele im nagroziwszy 
zawrócił przez potok Bruska i gdy wszedł na szczyt góry, widział z daleka na 
polu długi rząd zbrojnych, z którymi Wacław syn Wiprechta przychodził na 
pomoc Borzywojowi. I posyłając jednego z wielkorządców dowiadywał się, czy 
przychodzą jako nieprzyjaciele, czy w pokoju. Gdy zaś przez posłańca 
rozpoznali się nawzajem, wspomniany młodzieniec zląkł się i nie inaczej cofnął 
krok, jak gdyby nastąpił na ukrywającego się w zaroślach złego gada, i 
zwoławszy swoich w jeden krąg rzekł: "Nie stoi nam otworem żadne miejsce 
ucieczki i nie jest tajne, że niechętnie podejmujemy hazard walki. To jedynie 
uczyńcie, aby oni tej walki nie toczyli bezkarnie". Powiedział i rozwinęli 
chorągiew, i świętą Marię wzywali na pomoc. Książę zaś - przez wrodzoną 
sobie prawość nienawidzący zawsze wojen domowych - mało ważąc ich krzyki i 
ich samych chciał ich minąć! 

 
XXXI 

 
Wtedy Dzietrzyszek syn Budzy, podnieta złego, sprawca zbrodni, rzecze: 

"Jeżeli ciebie nie gryzie ani nie dotyka krzywda wyrządzona ci przez mniej 
godnych, przynajmniej nam pofolguj, abyś poznał, czyśmy żywym, czy 
martwym ciałem". Na to książę Władysław odrzekł: "Jeżeli to nie łasce jest 
przypisywane, lecz gnuśności, w tej godzinie zobaczysz, ilekroć razy ten miecz 
mój będzie wtedy obracany". 

I szybciej od słów chwyciwszy tarczę, pierwszy daleko wybiegł z szeregu, 
pierwszy miotał pioruny w nieprzyjacielskim szyku i jak szczeciniasty dzik 
otoczony zgrają psów, tak książę otoczony nieprzyjaciółmi tych zdeptał, owych 
obalił, dopóki cały krwią ludzką powalany, straciwszy jednego komesa 
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Więcenę, nie wrócił zwycięzcą do swego obozu położonego już u stóp grodu 
Wyszehrad. W obozie .powstał ogromny krzyk radości, że z bitwy zdrowego 
księcia odzyskali. Zaś syn Wiprechta jak wąż, którego [gdy] pasterz swoim 
kijem przetnie w połowie, straciwszy ogon zaledwie pełznie podnosząc głowę, 
tak wspomniany chłopiec, utraciwszy niektórych, niektórych zaś mając ciężko 
rannych, bardzo się w sercu smucąc, wstępuje w strome mury Pragi. 

Rzecz podobna cudowi: ilu było ranionych, tylu umarło. Czemuż się 
dziwimy, jeżeli już z powodu jednej zbrodni synów Pelona słońce skryło i 
zaciemniło swoje promienie nad miastem Argos, skoro między tymi sąsiednimi 
grodami28 popełniono tyle gorszych zbrodni? Bowiem okrutniej dzieje się w 
wojnie domowej, gdy syn ojca na wojnę wyzywa, a ojciec syna na pojedynek, 
jeden swego krewnego woła do bójki, inny brata jak pojmanego wroga wiąże i 
obrabowuje, inny rodowca swego zabija, inny przyjaciela jak nieprzyjaciela 
rąbie, gdy dzieją się sromotne rzeczy i popełniane są nieludzkie zbrodnie. O, 
Jezu, dobry panie, co znosisz u człowieka, jak cierpliwie czekasz, abyś mniej 
miał tych, których powinieneś ukarać, jak zasłużyli! 

 
XXXII 

 
Tymczasem książę Władysław już wcześniej posłał komesów Hermana i 

Siemę do króla Henryka, który przypadkiem blisko w mieście Bambergu święcił 
Boże Narodzenie, i obiecując mu 500 grzywien srebra prosił pokornie, aby 
raczył albo osobiście, albo przez swoich posłów przywrócić mu księstwo 
zabrane przez brata Borzywoja za poduszczeniem Wiprechta. Król zaś, chociaż 
w tym czasie bardzo rozgniewany był na Wiprechta, bardziej jednak zapalony 
miłością do wspomnianej zapłaty, zaraz zawoławszy wojsko, z rozpoczęciem 
roku, na Nowy Rok 1110 wkroczył do Czech. I wysyłając naprzód dwóch 
margrabiów Dietpolda i Berengara rozkazał, aby uczyniwszy pokój Borzywoj i 
brat jego Władysław, także biskup Herman i syn Wiprechta, i inni starsi Czech 
wyszli mu naprzeciw do dworu biskupa we wsi Rokicany. Gdy tam przyszli 
według rozkazu króla, Borzywoj i syn Wiprechta bez żadnego posłuchania 
zostali uwięzieni, zaś sprawa biskupa, po posmarowaniu złotem ręki króla, 
uznana została za sprawiedliwą. Potem z wszystkich zwolenników Borzywoja, 
na rozkaz księcia Władysława, jedni pozbawieni zostali wzroku i dochodów, 
inni tylko złupieni z ruchomości, reszta, którym udało się ujść tej klęsce, uciekli 
do Polski do Sobiesława, syna króla. Spośród nich pochwycony Jan syn Częsty, 
z rodu Wrszowców, o którym wyżej opowiadaliśmy, na rozkaz Wacka 
pozbawiony został oczu i nosa. Podobnie w tych samych zamieszkach złapany 
był Przywitan, uważany za starszego w mieście Pradze, któremu przywiązano 
do ramion dużego parszywego psa, opojonego wczorajszą polewką; chwycony 
za brodę, trzy razy prowadzony był dookoła rynku wśród wycia psa, brudzącego 
swego nosiciela, [a] wołacz wykrzykiwał: "Taką sławę nosi, kto nie zachowuje 
wierności przyrzeczonej księciu Władysławowi". I po obcięciu na desce jego 
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brody, na oczach całego rynku wypędzony został w kierunku Polski na 
wygnanie. 

 
XXXIII 

 
Przeto jednak nie brakło niewiernych i siewców niezgody, którzy między 

jednomyślnymi braćmi29, to jest Władysławem i Ottonem, rozsiali takie ciernie 
niezgody, że jeden i drugi bali się wzajemnych zasadzek. Stąd Otto zaproszony 
przez brata bał się przybyć na święta Wielkanocne. Po Wielkanocy zaś 1 maja, 
na trzecie wezwanie Otto – chroniony strażami swoich rycerzy - przybył do 
swego brata Władysława do umówionej wsi na pagórkach, zwanej Tynec nad 
Łabą. Tam cały dzień o różnych sprawach rozmawiali; wymieniwszy między 
sobą przysięgi, jak zdawało się, byli pogodzeni. Lecz ponieważ ten sam Otto 
zabronił był nam targu we wsi Sekyr Kostel, który ojciec jego i matka dla 
zbawienia swoich dusz oddali na wieczność w posiadanie nam służącym Bogu i 
świętemu Wacławowi - ja wysłany w imieniu braci skarżyłem się przed 
księciem i jego komesami na Ottona, co świecę swoich rodziców, którą 
powinien zapalić, zgasił. A ów rzecze: "Ja nie gaszę świecy moich rodziców, 
lecz nie chcę, aby było pod władzą biskupa, co wiem, że specjalnie wam było 
dane. I teraz wspomniany targ przywracam nie biskupowi, nie jakiejś innej 
osobie, lecz wam, służącym Bogu i świętemu Wacławowi!"30 I tak 
przywróciwszy nam targ wobec księcia i jego komesów, na drugi dzień Otto 
powrócił na Morawy. 

 
XXXIV 

 
Także w tym roku 13 lipca zapowiedziany był synod generalny wszystkich 

książąt ziemi Czechów na dworze Sadska położonym pośród łąk. Wezwany nań 
także i Otto, nieostrożnie przybył z nielicznym [orszakiem], bardzo ufny w 
świeżo między nimi dane i przyjęte przysięgi; tam na trzeci dzień, już po 
skończeniu wszystkich spraw, Otto wstając rano w obozie rozkazał dowódcom 
wojska, aby byli gotowi z przygotowaniami do powrotnej drogi. Sam zaś wszedł 
do dworu mając zamiar pożegnać się z bratem. Cóż tyle zwlekam? Dlaczego nie 
wypowiadam szybciej tego, co niezwłocznie się stało? Tam jak najdzikszy lew 
pochwycony był Otto przez najłagodniejszego jakby baranka księcia 
Władysława. Gdy na tego nalegali jego doradcy, aby go pozbawił wzroku, rzekł: 
"Nigdy nie upodobnię się do księcia polskiego Bolesława, który swego brata 
Zbigniewa pod przysięgą wierności podstępami przywołał i trzeciego dnia 
pozbawił go oczu. Ja zaś nie chcę wchodzić z moim bratem w wieczne 
niezgody, lecz chcę go ukarać, aby ukarany opamiętał się i rozpoznał on, i jego 
potomkowie nauczyli się, że ziemia morawska i jej władcy zawsze są pod 
władzą księcia Czechów, jak dziad nasz świętej pamięci Brzetysław ustanowił, 
który ją pierwszy poddał swemu panowaniu". Cóż jest jednak silniejszego od 
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silnego męża? Oto silny mąż Otto kroczy między zbrojnymi ludźmi spętany 
więzami z wesołą twarzą i uśmiechem na obliczu, jakby szedł zaproszony na 
ucztę, aż dopóki nie został wepchnięty do więzienia w grodzie Wyszehradzie. 
Tam, jak mówią, powiedział do tych rycerzy, którzy pilnując go byli na nocnej 
straży: "Przyjaciele o kłamnym języku podobni są pszczole, z której pyszczka 
wypływa miód, ale tylny ogon kole; wierzcie mi, przez taką samą zdradę byłem 
oszukany, ale konieczne jest znosić przypadek zmiennego losu. Nie uczynił mi 
tego mój brat, ale niegodziwy mąż Wacek chciał tego, podburzony przez 
sędziego Roszczeja. Tych ja - jeżeli będę żył - ale teraz się powściągnę.” 

Wkrótce potem, gdy był odbudowany gród Krivoklat w lesie koło rzeki 
Berounki, oddany tam został Otto pod straż zbrojnych rycerzy na prawie trzy 
lata. 

 
XXXV 

 
W tym samym roku, gdy książę Władysław i cały lud Czechów z uciechą i 

wesołością obchodzili święto urodzin swego patrona Wacława31, przybył do 
księcia poseł, który takie rzeczy opowiedział:  

"Wy tu ucztujecie w spokoju i bezpieczeństwie, lecz brat twój Sobiesław32 i 
książę polski Bolesław ziemię tę pustoszą i lud porywają jakby kopce zwykłego 
zlboża; ja sam zaledwie uciekłem i to oznajmuję tobie. Przyspieszcie wyprawę, 
zamknijcie już swoje spiżarnie, zostawcie uczty, Mars woła was do bitew, jutro 
przybędzie tysiąc uzbrojonych nieprzyjaciół". Ci natychmiast wstawszy od 
uczty i szybko zebrawszy wojsko wyszli im naprzeciw z tej strony rzeki Cidliny 
koło wsi zwanej Lućice. Ale z drugiej strony tej samej rzeki szły powoli zastępy 
Polaków bez rabunków i podpaleń, aż przybywając blisko grodu Oldriś 
przybliżyli się do fal rzeki Łaby; stąd posłali do księcia Władysława podstępnie 
mówiąc: "My nie nosimy wrogich włóczni ani nie przychodzimy walczyć, lecz 
ciebie pogodzić z twym bratem. Jeżeli zaś nie chcesz przychylić się do naszych 
napomnień, jutro przejdziemy rzekę, a "reszta" będzie potem. Amen". Na to 
książę Władysław krótko odpowiedział: 

"W tym roteu, jak sądzę, nie będzie pokoju bez wielkiej krwi, ponieważ na 
pakty pokoju nikt nie przychodzi z bronią. Przejdziesz rzekę, po "reszcie" nie 
będzie amen; przejdziesz rzekę, ale nie bezkarnie wrócisz, „resztę", o której 
mówisz, uczynię, czyń "resztę", którą chcesz". 

I natychmiast, na nieszczęście, pełen wiary w złe podstępne słowa wrogów, 
przeszedłszy ze swoimi rzekę33 owej nocy, przed wschodem słońca przybił do 
przeciwnych brzegów tejże rzeki. Polacy zaś, gdy widzieli, że ich podstępy się 
udały, przypuścili atak na kraj i pustosząc go pożarami i rabunkiem, Objuczeni 
niezmiernymi łupami, założyli obóz koło mostów zwanych Krivci. Nasi zaś, 
ponieważ ową nocą byli nazbyt zmęczeni i nie mogli tak prędko przeprawić się 
z powrotem, stali zdumieni. 
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XXXVI 
 
Skoro zaś książę Władysław zrozumiał, że jest podstępem oszukany, i 

wyczuł u niektórych swoich opieszałe chęci do walki, obudziły się w księciu 
gniew i oburzenie, i świadoma siła; i jakby głośna trąba, która podnieca rycerzy 
do walki, tak jego mowa budziła zdrętwiałe umysły swoich: "O, Czesi - prawił - 
niegdyś sławni na lądzie i na morzu, doskonali cnotami, wyborni zwycięstwami, 
teraz wasi trybutariusze, dla których zawsze byliście postrachem, obrażają was 
jeszcze żyjących i pustoszą waszą ziemię. Czy wam u boku drewniane wiszą 
miecze? Czy tylko Polacy mają miecze żelazne? Po co mamy jeszcze żyć? Na 
wieczną hańbę naszą i naszych potomnych! Oto wasze zboże staje się popiołem, 
wasze domy dymią aż pod chmury, ogień gorzeje na powierzchni całej ziemi i 
jednak dotąd nie zapala serc waszych zimniejszych niż lód? Albo jeżeli serce 
wasze słabnie, dlaczego przynajmniej żołądek, który już z głodu wątleje, nie 
zapłonie żądzą sprawiedliwości? Czy nie wzrusza was babski płacz i narzekanie, 
które wrzaskliwymi krzykami dosięga wysokich gwiazd? Któż nie przyjmuje 
gorzkim sercem kwilenia niemowląt lub jęku brzemiennej czy też żony 
porwanej przez pogan? Któż powstrzyma się od łez, gdy zobaczy swoje 
płaczące dzieci zabijane jak jagnięta albo odrywane od matczynej piersi? I mniej 
by było to bolesne, gdyby ta boleść nie była zadana przez mniej godnych. 
Zaiste, gdybym miał trzy tylko tarcze, nie ominę dziś nie spróbowawszy 
obosiecznego losu wojny". 

I wnet sam. książę i razem całe wojsko jak jeden mąż stanęło na brzegu, już 
nie szukali brodów, lecz bezładnie wskakiwali i przepływali rzekę, pragnąc 
umrzeć za ojczyznę. Dodawała im sił boleść i wyrządzona krzywda, śpieszyli, 
jakim tylko mogli sposobem, także z narażeniem swego życia, zniweczyć 
radosny triumf nieprzyjaciół. Lecz stale wspominany książę Polski następnego 
dnia przechodząc rzeczkę Trotina, ponieważ nie wszędzie jest łatwa do 
przejścia, kazał wpierw iść swoim niosącym łupy i wszystkim słabym. Sam zaś, 
w miejscu do bitwy dla siebie dogodnym, stał z lekką jazdą, gotów spotkać się 
w obronie swoich. Widząc, że tak się dzieje, Dzietrzyszek syn Budzy, którego 
wyżej często wspominaliśmy, zboczywszy w jedno miejsce z tymi rycerzami, 
którzy byli przy jego boku, rzekł do nich: 

"Bracia moi i towarzysze broni, ktokolwiek ma w sobie jakieś mięsko 
trzęsące się lub bojące się śmierci, konieczne jest, aby wpierw je albo wyciął, 
albo teraz z szeregów naszych odszedł. Albowiem gorszy jest od algi34, kto nie 
wie, jak pięknie jest umrzeć z bronią". Gdy widział ich nastrój ochoczy do 
walki, było bowiem prawie stu rycerzy, jak wilk, który usiłuje potajemnie z 
ukrycia napaść na trzodę, tak ów niespodzianie z wielkim rozpędem wpadł na 
nieprzyjaciół, z nie osłoniętej strony. Tam, zgładziwszy prawie tysiąc 
przeciwników, wspomniany rycerz jak dziki tygrys pędził w najgęstsze szyki 
wrogów i ich - z prawa i lewa stawiających opór - ścinał ostrym mieczem jak 
kłosy słabego zboża, dopóki zasypany niezmiernym mnóstwem strzał nie padł 



 118

na ogromnym stosie zabitych. Czesi zaś, którzy walczyli frontem do 
nieprzyjaciela, niestety, podali tyły porwani niezwykłą ucieczką, Sobiesław z 
Polakami osiągnął nieszczęsne, gdyż w wojnie więcej niż domowej, 
zwycięstwo. 

Działo się zaś 8 października ta rzeź, w której zginęli bracia Nosisław i 
Dzirżykraj, synowie Lubomira, i wielu, wielu innych35. 

 
 
 

XXXVII 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1111. Wskutek starań królowej Swiętawy u 

swoich synów i za pośrednictwem biskupa Hermana i komesa pałacowego 
Wacka, sprzyjającego temu wbrew własnemu dobru, książę Władysław odwołał 
z Polski, swego brata Sobiesława i dał mu gród Żatec z całą krainą do niego 
należącą36. 

 
XXXVIII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1112. Według postanowień dawnych królów 

książę Władysław posłał do Rzymu na użytek króla Henryka IV swego 
bratanka, syna Brzetysława i tego samego [co on] imienia, z uzbrojonym 
oddziałem trzystu tarczowników. Lecz ponieważ wspomniany król dawno 
przedtem wyruszył, ów chłopiec przeszedłszy ze swoimi Alpy Bawarskie 
znalazł króla w mieście Weronie i tam z nim obchodził Zielone Świątki37. Zaś w 
miesiącu sierpniu wszedł król do Rzymu z ogromną gromadą [ludzi] z różnych 
narodów i języków, zamierzając obyczajem królów przyjąć cesarskie odznaki. I 
ponieważ tenże król niegdyś zbuntował się przeciw swemu ojcu, przeto papież 
Paschalis osądzając go bezecnym nie chciał wypełnić jego woli; natychmiast 
król kazał go pojmać i przyłożywszy miecz do gardła zaczął grozić śmiercią. A 
ów bojąc się umrzeć poddał się jego woli i trzeciego dnia, gdy się pogodzili 
między sobą, przy przychylnych okrzykach całego ludu rzymskiego i 
duchowieństwa został obwołany i ustanowiony cesarzem i pomazańcem. Na 
drugi zaś dzień nowy cesarz takie posłał dary papieżowi, że przez swą wielkość 
zdawały się wystarczać ludzkiej chciwości. Tak tego dokonawszy wrócił cesarz 
do Bawarii, a nasi cali i nienaruszeni wrócili do swojej ojczyzny. 

 
XXXIX 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1113. Niektórzy ludzie, którzy chętnie 

opowiadają rzeczy marne i niepewne, donieśli Sobiesławowi, że brat jego książę 
Władysław chce go uwięzić, co podsuwa mu i doradza przeciw niemu komes 
Wacek. Tym on odpowiedział: "Albo ja zginę, albo ten, który takie rzeczy 
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przedsiębierze, pierwej umrze, niż ja zostanę schwytany". I stąd rzecz 
opowiadaną tym bardziej można było uważać za prawdziwą, że w tej samej 
godzinie przybył posłaniec wzywając go na dwór brata. Biorąc prawie trzystu 
rycerzy przyszedł z niewielu na dwór brata, innym kazał stać pod bronią nie 
dalej niż na odległość jednego stajania. Tam pozdrowiwszy brata i zjadłszy 
obiad, książę wyszedł naprzód, przykazując swemu bratu, aby szedł za nim do 
grodu Wyszehrad. Niedaleko, bowiem tylko około dziesięciu stajań, byli od 
Wyszehradu. Wtedy Sobiesław posyłając [gońca] prosił komesa Wacka, aby 
razem idąc drogą pospołu porozmawiali. Gdy się to stało, po niewielu słowach 
zamienionych w drodze, z obu boków i tyłu niespodziewającemu się i 
niewinnemu komesowi Wackowi przebodli pierś trzema śmiertelnymi rany38. 
Czternaście dni przed pierwszym miesiąca lipca. 

Sobiesław natychmiast powróciwszy do swoich puścił się w drogę, chcąc 
przez Serbię przejść do Polski, bardzo bowiem lękał się obecności swego brata. 
Gdy przebył las, zaszedł mu drogę Erkembert, zarządca grodu Donin [leżącego] 
w podstępnej Serbii, pełen chytrości, wiele zmyślając przyjacielsko mu 
obiecywał, że z łaski cesarza, gdyby stawił się w jego przytomności, doszedłby 
w całości swoich praw; i podstępnie [a] pokornie go zapraszał, aby z niewielu 
wstąpił z nim do grodu na posiłek. W tym czasie wspomniany gród był pod 
władzą cesarza; zaraz podczas obiadu przyzywając zbrojnych zamknął wrota za 
gościem i po niewielu dniach, związanego, wysłał do Saksonii do pewnego 
bardzo silnego grodu, zwanego ...39, oddając go pod straż swemu duchownemu 
imieniem Udairich. Zaś towarzysze broni, widząc, że pan ich został zdradą 
pojmany, jedni uciekli do Polski, inni wrócili do Czech. 

Ale po miesiącu przez łaskę Chrystusa Sobiesław nocą został tak 
oswobodzony przez tegoż duchownego: po zawiązaniu sznura na kolumnie 
między kratami wyższego piętra został spuszczony po murze w koszu i dzięki 
temu samemu sznurowi podobnie wymknął się wspomniany duchowny z 
niejakim rycerzem Konradem, synem Rzywina, który także i sam świadomy 
czynu, tej samej nocy przygotował pod murem konie, i jak ptaszek 
wypuszczony z klatki ucieka i powraca do lasu, tak oni wymknąwszy się szybką 
ucieczką zmierzali do Polski40. 

W tym samym roku w miesiącu grudniu książę Władysław zwolnił z więzów 
swego brata Ottona i z całej ziemi morawskiej, którą niegdyś miał po śmierci 
swego brata Świętopełka, zwrócił mu połowę z jej grodami. 

 
XL 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1114. W miesiącu maju na rozkaz księcia 

Ottona Roszczej i jego zięć przezywany "słodki Wacek", o których wyżej 
mówiliśmy, obydwaj zostali pozbawieni wzroku. 

W tym samym roku Sobiesław, zabrawszy z sobą niektórych Polaków, 
przybywając do grodu Kłodzko próbował licznymi prośbami i obietnicami, aby 
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mu grodzianie otworzyli bramy grodu. Gdy na to nie przystali, lecz mężnie 
stawiali opór, wspomniany młodzieniec, zapalony gniewem, podpalił pałac 
położony blisko muru. Gdy zaś wiatr zwrócił się w przeciwną stronę, zapaliły 
się obwarowania na szczycie wieży, która stała właśnie na przedmurzu blisko 
muru. Grodzianie bardzo tym przerażeni, zwątpiwszy już w ocalenie, prosili, 
aby im była dana prawica pokoju już tylko za zachowanie życia każdego. Po 
użyczeniu pokoju im, zaledwie wyrwanym z niebezpieczeństwa śmierci, cały 
gród został spalony i do gruntu zburzony. 

 
XLI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1115. W miesiącu styczniu książę Polski 

Bolesław przysłał do swego wuja41 Władysława list proszący tymi słowy 
napisany: ,,Gdyby skuteczne były u Ciebie prośby moje i wyjednały twemu 
rodzonemu bratu Sobiesławowi porę przebaczenia, wierzę, że stałby się silnym i 
stałym węzeł naszego pokoju i przyjaźni. Bowiem, zaiste, powinien byś to 
uczynić, gdybym cię prosił za nieprzyjaciółmi, o ileż bardziej godzi się 
wstawiać, abyście byli w zgodzie wy, których matka pod jednym sercem nosiła 
w łonie? Wszak świętemu Piotrowi pytającemu, czy odpuszczać siedem razy w 
dniu grzeszącemu bratu, odpowiedział Pan: "Nie do siedmiu razy, ale do 
siedemdziesięciu siedmiu". Więc z tego przykładu uczymy się, że braciom 
naszym mamy przebaczać tylekroć, ile razy by ani nawet nie mogli zgrzeszyć 
przeciw nam!” Książę Władysław, skłoniony tymi przykładami i prośbami, 
także poruszony wrodzoną sobie do swojego brata miłością, w miesiącu marcu 
przywrócił go do poprzedniej łaski i dał mu gród Hradec i całą naokoło leżącą 
krainę, z czterema zamkami. W tym samym roku w miesiącu lipcu książę 
Władysław i jego bracia Otto i Sobiesław zjechali się na umówioną naradę przy 
falach rzeki Nysy i wymieniwszy między sobą przysięgi potwierdzili 
przymierze pokoju. Zaś na drugi dzień, ofiarowawszy sobie nawzajem ogromne 
dary, weseli wrócili do swych domów. Tymczasem ponieważ Ołdrzych, syn 
księcia Konrada, nieodwracalnym losem wyrwany był spośród żyjących, zaś 
jego młodszy brat Lutold podobnie niegdyś dawniej zeszedł z tego świata, zaś 
synowie ich dotąd byli malutcy, książę Władysław swemu rodzonemu bratu 
Sobiesławowi dał z jej grodami całą ową krainę, którą niegdyś miał ojciec 
wspomnianych Konrad42. 

 
XLII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1116. Po śmierci swego króla Kolomana 

możni ludu węgierskiego, który był ogromny siłami, opływający w dostatki, 
przemożny wojenną bronią i syt walk z którymkolwiek królem na ziemi, posłali 
do księcia Władysława, aby z młodziutkim królem imieniem Stefan odnowił i 
zatwierdził starodawny pokój i przyjaźń. Przytakując ich chęci książę przysiągł, 
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że uczyni, co do pokoju należy. Przybyli do rzeczki Olśawa, która dzieli 
państwo węgierskie i morawskie. I już lud węgierski niezliczony jak piasek w 
morzu albo krople deszczu pokrył całą powierzchnię ziemi na polu Lućsko, jak 
szarańcza; zaś książę założył obóz z drugiej strony wspomnianej rzeki. Lecz jak 
mówi pismo: "Biada ziemi, której królem jest chłopiec"; jego możni 
zbłądziwszy przez wrodzoną im pychę, na pokojowe słowa księcia posłali 
odpowiedź bardziej do zwady pobudzającą niż niosącą pocałunek pokoju; 
dlatego książę owego dnia odmówił pójścia na naradę. Oni zaś niechętnie to 
znosząc i podejrzewając, że zdarzy się inaczej, kazali wyjść za obóz trzem 
pułkom zbrojnym, zwanym cudzoziemskimi, i stać dla ich obrony po przeciwnej 
stronie rzeki. Książę zaś sądząc, że oni ruszają do walki, kazał swoim chwycić 
za broń i szybciej od słów przebyli przeciw nim graniczną rzekę. Natychmiast 
została stoczona ostra i okrutna bitwa, niespodziewana i nieszczęśliwa, i nie 
zamierzona, w której padł 13 maja mężnie walcząc syn Stana, wyżej 
wspomnianego, imieniem Jurzyk, zarządca grodu Zatec, najdzielniejszy 
żołnierz, z innymi znaczniejszymi tegoż grodu. Z innymi uciekającymi także 
sam książę został zmuszony do ucieczki. Otto zaś i Sobiesław, mając cztery 
silne, pułki i dobrawszy tyleż silnych rot z Czechów, otoczyli pagórek, który ich 
trafem rozdzielał, i nagle wielkim impetem uderzyli na obóz Węgrów, gdzie 
król i jego możni z biskupami, nic nie wiedząc o bitwie, która była stoczona, 
siedzieli i wspaniale pili i jedli. 

Cóż więcej? Gdyby arcybiskup Wawrzyniec nie był szybciej uciekł z królem, 
ani by i on nie uniknął niebezpieczeństwa śmierci. Zaprawdę, zginęło tam tylu 
szlachetnie i nieszlachetnie urodzonych Węgrów, ilu nawet, jak opowiadają, nie 
zginęło w czasach świętego Udairyka koło rzeki Lech43. Owe zaś wyżej 
wspomniane cudzoziemskie zaciężne pułki, które tak zwyciężały w bitwie 
przeciw naszemu księciu, zobaczywszy - wracając z rzezi - swoich w ucieczce, 
innych gromadnie powalonych i nieprzyjaciół tłumiących się w obozie, puściły 
się w haniebną ucieczkę. Gdy ich z daleka ujrzano w obozie króla – już bowiem 
założony był obóz na polu za mostem Belin - sądząc, że nieprzyjacielskie szyki 
jeszcze ich ścigają, wielu [jeszcze], bardziej ze strachu uciekających, potopiło 
się w rzece Wag. Nasi zaś, zdobywszy zwycięstwo, owej nocy w ich obozie 
rozbili namioty; rycerze rabowali węgierskie skarby, to jest zbytkowny dostatek 
w złotych i srebrnych naczyniach. A inne dobra dla siebie rozszarpał tłum. 

 
XLIII 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1117. 3 stycznia, we czwartek44, już o 

godzinie nieszporów było wielkie trzęsienie ziemi, lecz dużo większe w krajach 
Lombardii. Albowiem, jak dowiedzieliśmy się z opowiadanej wieści, runęły 
liczne budynki; wiele zamków było zniszczonych, wiele klasztorów czy 
kościołów zapadło się i mnóstwo ludzi zostało zasypanych. 
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W tym samym roku. Wszelakich doświadczeń moich towarzyszka 
nierozłączna Bożeciecha umarła dwudziestego trzeciego stycznia45. 

Podobnież w tym roku, przy wiecznym królowaniu pana naszego Jezusa 
Chrystusa, w którego ręku są serca wszystkich królów, przez niego także 
łaskawie natchniony, książę Władysław przypomniał sobie brata swego 
Borzywoja, którego pokorę widząc, już z tronu pałacu niebieskiego ulitował się 
Pan jego utrapieniu i nędzy; i ponieważ nie może człowiek nie ulitować się nad 
tym, nad którym Bóg się zlituje, wnet wspomniany książę - już pobudzony wolą 
Bożą i czyniąc wszystko za radą biskupa Hermana - posłał w miesiącu grudniu 
do brata swego Borzywoja i odwołał go z wygnania, i dając mu 
zadośćuczynienie i poddając się sam jego władzy, znów usadził go na 
książęcym tronie. O, cudowna dobrotliwość księcia, lecz bardziej podziwu 
godne jego umiarkowanie; ani nie nęci go świecka godność, ani nie zasmuca 
złożenie najwyższej godności! 

Cieszyła księcia zyskana, cieszyła złożona władza. Powiedzże, proszę, o 
takich któż kiedy, słyszał zdarzeniach? 

Oby był o tym słyszał król Węgier Koloman, gdyby żył, który bojąc się, aby 
rodzony brat jego Almos po nim nie panował, jego i jego syna pozbawił 
męskości i wzroku. Borzywoj zaś, pamiętny otrzymanego dobrodziejstwa, dał 
bratu połowę swego królestwa, która położona za rzeką Łabą zmierzała na 
północ, i był swemu, choć młodszemu, bratu we wszystkim posłuszny, i zawsze 
z czcią do niego się odnosząc, nic nie czynił bez jego rady. 

 
XLIV 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1118. W miesiącu wrześniu tak wielka była 

powódź, jakiej, sądzę, nie było na świecie po potopie. Albowiem ta nasza rzeka 
Wełtawa, nagle szybko wylewając się z łożyska, ach, ileż wsi, ile na tym; 
podgrodziu domów i kościołów porwała swoim pędem! I innymi czasy przecież 
rzadko się to zdarzało, aby wylewająca fala ledwo dotykała .powierzchni mostu; 
ta zaś powódź podniosła się wyżej niż dziesięć łokci nad most46. 

 
XLV 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1119. 30 lipca, we środę, gdy dzień się już 

kończył, gwałtowny wicher, raczej sam szatan w wichrze, wpadając nagle od 
południowej strony na pałac księcia w grodzie wyszehradzkim do gruntu 
zburzył stary i wówczas bardzo silny mur; co bardziej jest podziwu godne, z 
obydwu stron, przedniej i tylnej, pałac pozostał cały i nie naruszony, tylko 
środek pałacu aż do gruntu został zburzony i szybciej niż ty złamiesz źdźbło, 
pęd wiatru niższe i wyższe belki z całym domem połamał na kawałki i rozrzucił. 
Była zaś ta wichura tak silna, że na jakąkolwiek część tej ziemi padła, obalała 
swoim pędem lasy i sadzone drzewa, i wszystko, co jej stało na przeszkodzie47. 
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XLVI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1120.  
A teraz. Muzo moja, palcem uciszaj twoje wargi, choć to dobrze wiesz - miej 

rozum, wystrzegaj się mówić prawdę. Gdybyś ze mną była mądra, najkrócej byś 
tylko rzekła: Borzywoj ponownie został strącony z książęcych wyżyn. Zdarzyło 
się to, kiedy minęło szesnaście dni sierpnia48. 

 
 

XLVII 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1121. Bardzo osłabione są zboża z powodu 

nadmiernej suszy, która trwała przez całe trzy miesiące, to jest marzec, kwiecień 
i maj. 

W tym samym roku książę Władysław odbudował gród Donin, podobnie i 
gród Podivin, który położony jest na Morawach niżej rzeki Svratka. 

 
XLVIII 

 
W tym samym roku niektórzy z Niemców zbudowali gród w obrębie igranie 

Czech, na spadzistej skale, w lesie, do którego idzie się przez wieś Bela nad 
[rzeką] Radbuzou. Gdy o tym usłyszał książę, wziął trzy poczty z wybranych 
rycerzy [i] nagle i niespodziewanie nacierając zdobył gród49; tam w pierwszym 
ataku od wysłanych z murów strzał zostali ranni, jednak nie śmiertelnie, dwaj 
rycerze księcia, Ołdrzych syn Więcemiła i Olen syn Borszy. Tych zaś Niemców, 
którzy zostali po j mani w grodzie, byłby książę bez wątpienia kazał powiesić w 
tym samym lesie, gdyby ich niespodzianie przychodząc nie oswobodził komes 
Albert, wielu prośbami i wrodzonym sobie sprytem. 

W tym samym roku zima była wietrzna i ciepła, i wielkie powodzie. 
 

XLIX 
 
W roku od wcielenia Pańskiego 1122, 24 marca, było zaćmienie księżyca w 

połowie nocy, kiedy była pascha żydowska.  
W tym samym roku. Mąż święty Herman, sławny światłem nauki, uległ 

śmierci siedemnastego dnia września, gdy już świtała niedziela, w dzień 
świętego Lamberta biskupa i męczennika, którego święto, gdy żył, najpobożniej 
obchodził, ponieważ pochodził z miasta Utrechtu i z tego samego lotaryńskiego 
rodu. Jako dziewiąty biskup rządził tym kościołem dwadzieścia dwa lata, sześć 
miesięcy, siedemnaście dni. Był to [mąż] okazały, straszny dla tych, którzy go 
nie znali, dla domowników łagodny, nieporównany wybornymi obyczajami, 
pochodnia oświetlająca i ogrzewająca świat, która - nie pod korcem, lecz na 
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świeczniku postawiona - oświecała serca niewierzących słowem nauki i 
przykładem; jego inne prawe uczynki, chociaż jaśnieje wiele godnego 
opowieści, jednak zostawimy nieporuszone z powodu ludzi tego czasu, którzy 
nic dobrego nie działając odmawiają wiary usłyszawszy o dobrych czynach 
innych. Wszelako nie wydaje się być niestosowne, jeżeli w późniejszym 
porządku opowiemy, co powinniśmy byli opowiedzieć wcześniej. Albowiem 
gdy wspomniany biskup czuł, że jego choroba się wzmaga i widział niewielu 
zaufanych stojących koło swego łoża, westchnął i rzekł: "Tajemnica moja, biada 
mi, tajemnica moja, biada mi!" I umilkł. Owi zaś stali zdumieni i milcząc 
spoglądali nawzajem w swoje oblicza. I wkrótce potem biskup po raz drugi 
otworzył swoje usta i rzekł: "Niegdyś, gdy byłem zdrów, powinienem był to 
przewidzieć stojąc na ambonie, co teraz zmuszony jestem wyznać, gdy już mój 
duch w zapasach ze śmiercią. Wyznaję więc, że ja grzesznik współgrzeszących 
nie ganiłem za ich grzech i możnych źle czyniących i grzesznych nie tylko 
czciłem, lecz także kochałem, tych, których powinienem był napominać, a 
gdyby nie słuchali, wykląć. Bowiem gdy zmarł Brzetysław młodszy, książę, od 
którego lepszego nie było i nie będzie, zakwitła w tej ziemi nieprawość, 
rozkrzewiła się pycha, rozmnożyła się zdrada, podstęp i niesprawiedliwość i ja 
zawsze boleję i bolałem, że nie było mi dane umrzeć z dobrym księciem50. 
Biada mi, że milczałem, że nie nawracałem odstępczego ludu ani mieczem 
klątwy nie walczyłem dla Chrystusa, lecz ścierpiałem, abym ja sam i lud 
chrześcijański splugawił się przez dotknięcie rąk z nieświętym plemieniem, tak 
jak jest napisane: "Kto dotyka nieczystego, będzie nieczysty" i "Kto by dotknął 
smoły, od niej się pobrudzi" albo: "Jakaż wspólność Chrystusa z Belialem?" 
Odstępczym ludem nazywam Żydów, którzy przez nasze zaniedbanie po chrzcie 
znów wpadli w żydostwo. Stąd bardzo się boję, aby mi Chrystus tego nie 
wyrzucał i nie rzucił mnie do głębin piekła. Albowiem w czasie tej nocy dał mi 
się słyszeć głos mówiący: "Tyś się nie przeciwstawił ani nie postawiłeś muru 
przed domem Izraela, abyś mógł stanąć w bitwie w dniu Pana, i dopuściłeś, że 
trzoda pańska - nie złotem, nie srebrem, tylko cenną krwią Chrystusa odkupiona 
- przez jedną parszywą owcę została splugawiona i wyłączona z Królestwa 
Niebieskiego. Och, biada mnie nędznemu, jakim bym chciał być, jak różnym od 
owego, którym niegdyś byłem, i teraz sam sobie nie jestem miły, ponieważ 
widzę, jak mało uczyniłem dobrego". Powiedział i natychmiast, jak wyżej 
opowiedzieliśmy, uciekająca dusza w szerokiej zniknęła przestrzeni. Meinard po 
nim nastąpił; był dziesiątym z rzędu biskupem. 

 
L 

 
W tym samym roku w miesiącu marcu wrócił komes Wzniata z Jerozolimy i 

także z Galacji i w tym samym roku 16 października zmarł. Także w tym 
samym roku miód i wino płynęły jak z rogu obfitości i ziboża dosyć wyrosły, 
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lecz kłosy nie obfitowały w ziarno. W tym roku nastąpiła zima ciepła, dlatego 
następnego lata brakowało nam przechowywanego lodu. 

 
LI 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1123. W miesiącu marcu komes Długomił i 

Gumprecht, i Gilbert i Henryk, który [zwany] i Zdik, i z nimi inni, udali się w 
drogę do Jerozolimy. Z nich niektórzy wrócili w miesiącu listopadzie, niektórzy 
umarli; bowiem komes Długomił zmarł w powrotnej drodze już 8 lipca, 
podobnie i Bertold, panoszą51 Henryka, syna mego, umarł 6 sierpnia52. 

Ani nie mogę wyrazić pismem, poprzez zasłonę łez, jakie szaleństwo lub 
jaka kłótnia jednomyślnych braci wpędziła, jak gdyby dwa byki, w 
nieszczęśliwą zawziętość. Bowiem książę Władysław, poruszony ogromnym 
gniewem przeciw swemu bratu Sobiesławowi, w miesiącu marcu podniósł broń 
i z wszystkimi jego zwolennikami wypędził go z Moraw, i oddał jego 
dziedzictwo Konradowi synowi Lutolda. Zaś czwartą część owego państwa, 
którą miał tetrarcha Ołdrzych, brat wspomnianego Lutolda, dał Ottonowi, bratu 
księcia Świętopełka. Sobiesław zaś uciekając sprzed oblicza swego rodzonego 
brata przybył do cesarza w mieście Moguncji, lecz niewiele postąpiły jego 
sprawy, ponieważ u wszystkich królów próżne bez pieniędzy są czyjekolwiek 
prośby i milknie sprawiedliwość praw. Wtedy, jak wilk, który z otwartym 
pyskiem napadnie na trzodę i daremnie łapiąc, gdy nic nie chwyta, biorąc ogon 
pod siebie zawraca do lasu, tak Sobiesław nie załatwiwszy sprawy u cesarza 
podążył do Wiprechta i przebywał u niego przez siedem miesięcy. Potem w 
miesiącu listopadzie przeszedł do Polski; książę Bolesław godnie go przyjął u 
siebie, zaś jego małżonkę53, córkę księcia Almosa, przyjął z radością Stefan król 
węgierski uznając w niej swoją krewną. 

Także w Wielkim Poście prawie na całym świecie moce powietrzne, jakby 
liczne gwiazdy, chociaż nie spadły, zdawały się jednak spadać na ziemię; temu 
podobnie Pan mówi w Ewangelii: "Widziałem szatana jakby błyskawicę 
spadającą z nieba". 

 
LII 

 
W tym samym roku był największy urodzaj tak ozimego, jak i jarego zboża, 

wyjąwszy, że w wielu miejscach zaszkodził grad; miodu zaś na równinach 
polnych było obficie, w lesistych miejscach ogromnie mało. Zima była bardzo 
ostra i śnieżna. Już na skłonie tego roku, po wyrwaniu przez śmierć ostatniej 
latorośli rodu margrabiego Dedi, cesarz Henryk IV54 marchię wspomnianego 
Dedi, sądząc, że jest pozbawiona dziedzictwa, dał pod władzę Wiprechta. Lecz 
był w Saksonii pewien syn rodu tegoż Dedi, imieniem Konrad, do którego ręki 
prawnie przynależała owa marchia; stąd książę Lotar55 i inni Sasi bardzo 
oburzeni na cesarza podjęli wojnę przeciw Wiprechtowi. 



 126

 
LIII 

 
W tych dniach książę Władysław i Otto, po popołączeniu wojska tak z 

Czech, jak z Moraw, jak im kazał cesarz, przeszedłszy las założyli obóz za 
grodem Hvozdec, naprzeciw wspomnianego księcia56, zaś arcybiskup moguncki 
i komes Wiprecht stali bliżej rzeki Muldy z poważną liczbą zbrojnych; Sasi zaś 
założywszy obóz w środku rozdzielali ich i nie pozwalali, aby się ich 
przeciwnicy razem połączyli. Wtedy książę Czech i Otto posłali do Sasów 
mówiąc: "Nie przez pychę podnieśliśmy broń przeciw wam, lecz na rozkaz 
cesarza przychodzimy na pomoc arcybiskupowi mogunckiemu i komesowi 
Wiprechtowi; ponieważ jednak nie ma tych, którzy powinni byli być i pierwszą 
walkę stoczyć, ustąpcie nam tylko miejsca, abyśmy mieli usprawiedliwienie 
powrotu, a mianowicie że i wyście ustąpili, i myśmy stali i oczekiwali was w 
miejscu umówionym". Na to odpowiedział książę Lotar: "Dziwię się, że wy, 
roztropni mężowie, nie przenikacie umysłem jawnych podstępów, którymi 
zwiedzeń! Na darmo podnieśliście broń przeciw nam niewinnym. Czy sądzicie, 
że jakiekolwiek rady arcybiskupa mogunckiego są wolne od podstępów? Czy 
jeszczeście dość nie doświadczyli jego attyckiej przezorności? Tak, to tak znacie 
Wiprechta, drugiego Ulissesa, który jest stworzony na jedno kopyto z tymże 
biskupem. Dlaczego sami nie przyjdą nas pozdrowić, my chętnie oddamy im 
pozdrowienie. Lecz bezpieczniej niż [własną] ręką wojnę toczyć jest z daleka 
oczekiwać i swoją korzyść przygotowywać stratami drugiego. Zaiste, każdy 
może dostrzec i kaprawymi oczyma, co oni knują swoimi podstępami. Wiedzą 
bowiem i dobrze rozumieją, że jeżeli wy zwyciężycie, to nie bez wielkich 
waszych strat da się zwyciężyć Sasów; jeżeli zaś was57 moglibyśmy potężnie 
przemóc, łatwiej będą mogli najechać Czechy pozbawione swoich obrońców. 
Tego chce cesarz, to doradza arcybiskup moguncki. Tak zawsze po 
przyjacielsku postępuje wobec Czechów wasz zięć Wiprecht. Bowiem niech mi 
już nikt więcej nie wierzy - jeżeli prędko nie wróci do tegoż Wiprechta rodzony 
twój brat Sobiesław, którego teraz Wiprecht z twojej woli podstępem zagonił do 
Polski. Wiecie zaś, że my raczej gotowi jesteśmy stoczyć bitwę niż wam ustąpić 
miejsca". Czesi usłyszawszy to łatwowiernie uwierzyli słowom podstępnie 
ułożonym; po spustoszeniu krainy dokoła grodu Miśni powrócili do siebie, gdy 
słońce stało w piętnastym stopniu znaku Strzelca58. 

 
LIV 

 
W roku od wcielenia Pańskiego 1124. 12 lutego Herman brat Wilhelma i 

Lutobor syn Marcina odbyli pielgrzymkę do Jerozolimy. W tym samym roku 
książę Borzywoj drugiego dnia lutego, Wygnaniec na Węgrzech, zbywszy oków 
ciała idzie do Chrystusa; czcił go czystą myślą. Z nim teraz się cieszy w wielkim 
domu nieba. Po wszystkich trudach tego życia i świata wytrzymał wygnańcem 
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będąc lat piętnaście, z których sześć lat cierpiał zamknięty w więzieniu. 
Dwakroć na tronie - czemu dwakroć wygnany nie mnie godzi się badać lub o 
tym mówić. Wie Bóg, który wszystko stwarza i tym rządzi. Kto czyta, to niech 
powie: książę Borzywoj odpoczywa teraz; jest tam, gdzie miejsce i spoczynek 
świętobliwych dusz"59. 

Pogrzebany zaś został w stolicy Pradze, w obecnie płynącym roku 
przestępnym, 14 marca, w głównym kościele świętych męczenników Wita, 
Wacława i Wojciecha, w krypcie świętego Marcina biskupa i wyznawcy. 

 
 

LV 
 
Także w tym samym roku, w Wielkim Poście, 24 marca biskup Meinard 

przypadkiem znajdując w zakrystii kości Podziwiena złożył je w ziemi, w 
kaplicy, która jest pod wieżą, między ołtarzem świętego Mikołaja biskupa i 
wyznawcy a grobem biskupa Gebharda. Był on sługą i nierozłącznym 
towarzyszem trudu i trosk świętego męczennika Wacława, o którego czynach 
tym, którzy chcieli wiedzieć, dość opowiedziano w żywocie tego świętego60. 
Swego czasu bowiem Sewer, szósty biskup na tym biskupstwie, budując szerszą 
kaplicę około świętego grobu wspomnianego patrona, wykopał kości owego 
sługi, ponieważ inaczej nie mogły być położone fundamenty muru, i złożywszy 
w trumnie umieścił w sklepionej izbie, w której przechowywano skarbiec 
kościelny. Także 6 kwietnia, w dzień Wielkiejnocy, cesarz Henryk IV61 
wysyłając pisma do wszystkich książąt i biskupów swego królestwa rozkazał, 
aby wszystko odłożywszy, 4 maja zebrali się na jego dworze w grodzie 
Bamberg. 

 
LVI 

 
Tymczasem Sobiesław, brat naszego księcia, opuściwszy Polskę, wraz z 

wszystkimi swoimi udał się w drogę do księcia Saksonii Lotara, mając nadzieję 
uzyskać jego radę i pomoc. Był przez niego godnie w gościnę przyjęty i doznał 
żądanego spełnienia swojej nadziei. Wspomniany książę bowiem, gdy 
dowiedział się, że książę Czech będzie na królewskim dworze, posłał do cesarza 
posła ze swoim gościem ze słowami: "Potędze królewskiej i godności cesarskiej 
przystoi łaskawie pomagać cierpiącym krzywdę, a czyniącym ją przeciwstawić 
się po królewsku mocą sprawiedliwości. Nam i wszystkim ludom dasz dowód 
łaski i wzór surowości książęcej, jeżeli czyniąc sprawiedliwość temu 
niewinnemu i krzywdę cierpiącemu mężowi Sobiesławowi pogodzisz go z jego 
bratem". Cesarz bardzo tym oburzony spoglądając na całe swoje zgromadzenie 
rzekł: 

"Jak władca mówił ten markgraf; sam nam czyni krzywdę, a żąda 
pomszczenia krzywdy. Albowiem jeżeli mnie przystoi, jak sam mówi, mścić 



 128

cudze krzywdy, dlaczego bym wpierw nie .pomścił własnych? Albo która 
krzywda może być większa niż ta, że sam wezwany nie przybył na nasze 
narady? Więc kogokolwiek gorliwość sprawiedliwości trapi i ta krzywda, niech 
teraz na święte relikwie przysięga, że weźmie swoją broń i po święcie świętego 
Jakuba apostoła62 pójdzie ze mną do Saksonii". 

Wszyscy książęta przytaknęli i uchwalili, i zaprzysięgli wojnę przeciw 
Sasom zgodnie z obwieszczeniem cesarza. 

W tychże dniach zmarł zięć króla Wratysława, Wiprecht63, o którym wyżej 
dosyć wspominaliśmy. Widząc zaś Sobiesław, że los i przychylność króla 
bardziej sprzyja jego starszemu bratu, zawrócił do syna Wiprechta, aby swego 
siostrzeńca pocieszyć po śmierci ojca, i stąd wysłał do księcia Polski komesa 
Stefana; przez niego bowiem załatwiał wszystkie swoje sprawy. Gdy ten 
przeszedł las, który jest między Saksonią i Polską, wpadł w ręce uzbrojonych 
rozbójników. Ci stojąc z daleka rzekli do nich: "Oszczędzimy was i zlitujemy 
się nad wami, i darujemy wam życie, idźcie w pokoju swoją drogą - ale konie i -
wszystko, co niesiecie, zostawcie nam; nieliczni bowiem ani nie możecie oprzeć 
się licznym, ani uciec". Do nich [powiedział] Stefan nieustraszony: "Dajcie nam 
małą chwilę na naradę". Gdy zaś ci się zgodzili, rzekł komes: "O, bracia i 
współtowarzysze w ostatecznym losie, nie bójcie się przypadku nieoczekiwanej 
śmierci. Któż by z nami przełamał swój chleb, gdybyśmy rzucili się do 
haniebnej ucieczki? Albo po haniebnym przedłużeniu życia, kto by nam dał 
środki niezbędne do życia? I ani nie wiemy, czy barbarzyńcy nam życie darują. 
Och, daremnie będziemy później żałować, żeśmy po męsku nie polegli, gdy nas 
udręczonych różnymi kaźniami - tego z odciętym nosem, tamtego 
pozbawionego oczu – wydadzą wszystkim ludom na bajki i opowieści". A oni 
jednomyślnie mówili: "Umrzyjmy, umrzyjmy, ale patrzmy, abyśmy nie umarli 
nie pomszczeni". Gdy spostrzegli poganie, że oni przygotowują broń do bitwy 
raczej niż do ucieczki, nagle uderzyli na nich. Zawrzała potworna bitwa między 
pięciu małymi tarczami a pięćdziesięciu tarczami silnych. Uciekł zaś z nich, 
mając łuk i kołczan, kapłan, któremu powierzyli .swoje dusze; jeden z rabusiów 
ścigał go widząc uciekającego bezbronnego męża. A ów, nie mogąc uciec, 
posłał w tył strzałę i trafił konia w środek czoła, i upadł wstecz koń i jego 
jeździec. I tak jedyny kapłan uciekł i oznajmił w grodzie Głogowie, co się 
zdarzyło. Zarządca zaś owego grodu imieniem Woj sław, pospieszywszy tam z 
licznymi, znalazł Stefana półżywego tkwiącego w sitowiu w środku rzeki Bóbr, 
albowiem barbarzyńcy, gdy zobaczyli wielu ze swoich zabitych, a innych 
ranionych, bardzo rozgniewani wrzucili go do wymienionej rzeki. Wspomniany 
zarządca podniósłszy jego i jego towarzyszy, jeszcze półżywych, wziął do 
swego grodu i tam w niedzielę 1 czerwca Stefan umarł. Sobiesław zaś w tym 
czasie pozostawał u syna Wiprechta, ponieważ po śmierci swego ojca 
wspomniany chłopak zewsząd był ostro przyciskany przez nieprzyjaciół. 

W tym samym roku w miesiącu lipcu książę Władysław swoją pierworodną 
córę imieniem Świętawa z ogromną wyprawą i wielkim bogactwem sprzętu dał 
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w małżeństwo najsławniejszemu mężowi wśród bawarskich możnych, imieniem 
Fryderyk. 

 
LVII 

 
W tym samym roku cnota Chrystusa Boga i mądrość Boża rządząca swoim 

skinieniem całością istnienia raczyła ten kraik wybawić swoją łaską z sideł 
szatana i jego syna Jakuba Apelli64. Jego zasmolona prawica czegokolwiek się 
dotknie, zabrudzi, a oddech z ust smrodliwy jak bazyliszka, zabija; o nim także 
świadczyło wiele prawdomównych ludzi, że często widziano szatana w ludzkiej 
postaci, jak stoi przy jego boku i służby swoje okazuje. Stąd swoimi sztukami 
wprawił go w taką zuchwałość, a raczej szaleństwo, że wywyższając się nad 
swój stan, tak bardzo nikczemny człowiek sprawował po księciu urząd zastępcy 
pana; było to wielkim zamieszaniem dla ludu chrześcijańskiego. Tenże sam po 
chrzcie stając się odstępcą, w nocy zburzył ołtarz, który był wystawiony i 
poświęcony w ich synagodze, i wziąwszy święte relikwie nie lękał się wrzucić 
je do swego wychodka. Tego tak wielkiego świętokradcę i złoczyńcę książę 
Władysław pełen Boga, gorejąc gorliwością Chrystusową, przytrzymał i 22 
lipca kazał go zamknąć pod najściślejszą strażą. Ach! Ile bogactwa zdobytego z 
niesprawiedliwości zabrano z domu tego oszusta i przeniesiono do skarbca 
księcia! Oprócz tego Żydzi równi mu w zbrodni, aby wspomniany skurwysyn 
nie był stracony, złożyli księciu trzy tysiące grzywien srebra i sto grzywien 
złota. Że zaś książę natchniony łaską Bożą wykupił chrześcijańskich 
niewolników od wszystkich Żydów i zakazał, aby nadal jakikolwiek 
chrześcijanin im służył, mówię amen, amen; cokolwiek kiedykolwiek przewinił, 
wszystko tym chwalebnym czynem zgładził i zyskał sobie wieczne imię. 

O, Mario Magdaleno, pobożna służebnico Chrysta, Tobie zawsze lud 
przywiązany składa swoje ofiary, ponieważ w twoje święto wyrwany był 
niebezpiecznemu wrogowi. Także w tym samym roku 11 sierpnia o jedenastej 
godzinie dnia było zaćmienie słońca65 i nastąpił po nim wielki pomór wołów, 
owiec i świń; zginęło dużo pszczół i był wielki brak miodu. Ozimych zbóż nie 
dostawało, podobnie jak jarych, oprócz jedynie prosa i grochu. 

W tym samym roku książę Władysław, mąż przesławny i czcigodny, 
obchodził Boże Narodzenie i Nowy Rok we wsi Zbećno. Potem, ponieważ 
zachorzał, przeniósł się do grodu Wyszehrad i pozostał tam aż do swojej 
śmierci. Po tejże zimie z początkiem wiosny powstały na j gwałtowniejsze 
wiatry, [które wiały] przez cały obieg księżyca66. 

W roku od wcielenia Pańskiego 1125 Sobiesław słysząc, że jego brat ciężko 
zaniemógł, zasięgnąwszy zbawiennej rady przyjaciół, a raczej już z zrządzenia 
woli Boga, wrócił z Saksonii z całą swoją drużyną i 2 lutego w nocy zatrzymał 
się niedaleko miasta Pragi, w lesie, który jest koło klasztoru brzewnowskiego. 
Nieznaną jest sprawa, co on sam zamierzał czyniąc to; takich bowiem zdolności 
bohater tak lekkomyślnie nie wszedłby do tego kraju, gdyby nie znajdowali się 
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niektórzy z komesów, za których radą to, jak sądzę, był uczynił. Albowiem tej 
samej nocy w tył nogę zwracając, tu i tam, to przez lasy, to przez wsie po 
kryjomu okrążał kraj nikomu nie czyniąc żadnego gwałtu, lecz zawsze szukając 
łaski swego brata. Zaiste, kochali go wszyscy Czesi pierwszego i drugiego stanu 
i jego stronie sprzyjali, jedna tylko księżna i nieliczni z nią pomagali Ottonowi. 
Ponieważ ten zaślubił był jej siostrę, wszystkimi sposobami starała się, aby po 
jej mężu Otto tronem zawładnął; zaś coraz więcej i więcej wzmagająca się 
choroba księcia bardzo wyczerpywała jego ciało. 

W tej sytuacji najprzedniejsi w kraju, zmieszani, niepewni jak ryby w mętnej 
wodzie, gdy zatrwożeni w myśli się wahali, królowa Świętawa, matka księcia, 
powiadomiona i pouczona przez przyjaciół Sobiesława, przyszła, aby odwiedzić 
swego syna, i tak do niego przemówiła: "Ja, chociaż jestem twoją matką i 
królową, pokorna i trwożliwa przychodzę do twoich kolan i przed tobą za 
bratem twoim padam na drżące już kolana, na których ciebie malutkiego 
sadzałam. Nie żądam bowiem czegoś, co mogłoby nie być dozwolone, lecz tego, 
co i Bogu się podoba, i ludziom przyjemne. Podoba się bowiem Bogu, tak jak 
sam mówił; "Czcij ojca twego i matkę twoją", abyś spokojnie przyjął moje 
starcze prośby, i błagam, abyś nie 'okrył wstydem tej pełnej zmarszczek i łzami 
zlanej twarzy. Godzi mi się starej matce osiągnąć u syna swego to, o co prosi i 
żąda leżący u nóg cały lud Czech, godzi się mnie, zgrzybiałej, widzieć 
pogodzonych was, których w tym samym stanie urodzonych z mego łona widzę 
z łaski Boga dobrze wychowanych. Niech poszczęści się mnie staruszce, 
wkrótce mającej umrzeć, nie wpierw umrzeć, niżby Bóg nie przyniósł pociechy 
temu mojemu nieporównanemu smutkowi. 

Zaiste, słusznie się smucę, ponieważ dzika furia króluje w tej ziemi i was, 
bracia, niegdyś zgodnych, uzbraja do bitwy. Któż bowiem nie wie, że koszula 
bliższa jest ciału niż suknia? Natura mianowicie sprawia, że ten, którego 
uczyniła bliższym przez urodzenie, jest swoim życzliwszy i w załatwianiu 
wszystkich spraw. Ów zaś, ów, którego czynisz bratem i którego prawie 
obdarzasz troską o twoje potomstwo i drogą małżonkę, i powierzasz w opiekę, 
wierz mnie matce, sam pierwszy będzie dla nich pułapką, utrapieniem i 
kamieniem obrazy. Ten zaś, którego od siebie oddalasz i liczysz jakby za 
obcego, skoro jest twoim bratem, o wiele łagodniejszy będzie dla twoich niż syn 
twego stryja, któremu po sobie przeznaczasz tron ojcowskiego księstwa"67. 
Powiedziała i płakała, i syna płaczem nękała, i gdy spostrzegła, że razem z nią 
łzy wylewa, dodała te słowa: "Nie twój, mój synu, opłakuję nieunikniony los 
człowieka, lecz płaczę nad godniejszym pożałowania niż śmierć życiem twego 
brata, który zbieg, błąkający się i wygnaniec, wolałby teraz umrzeć szczęśliwie 
niż nieszczęśliwie żyć". 

Do niej syn z twarzą zalaną łzami rzecze: "Uczynię, matko moja, jak 
napominasz, nie jestem zrodzony z diamentu ani z Charybdy68, abym nie 
pamiętał o rodzonym bracie". 
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Tymczasem Otto, biskup bamberskiego kościoła, wyborny rycerz Chrystusa, 
wracając po zwyciężeniu i obaleniu bożków Pomorzan odwiedził księcia, 
opadłego już z sił z powodu choroby. Gdy książę powierzył mu siebie i swą 
duszę na świętej spowiedzi, biskup orzekł, że rozgrzeszenie nie prędzej może 
być dane ani osiągnięte, aż bratu swemu obieca prawdziwy pokój i 
niewzruszoną łaskę69. Wnet wspomniany biskup pojechał, dzięki hojności 
książęcej bardzo obciążony darami, obarczając biskupa Meinarda troską o duszę 
księcia i sprawą zawarcia pokoju; spieszył się bowiem, aby przed Bożym 
Ciałem przybyć do swojej siedziby. Zaraz posłano po Sobiesława i już jawnie 
mówiono między ludem, o czym niegdyś spiskowano potajemnie. Gdy książę 
Moraw Otto, który zawsze był przy boku księcia, zmiarkował, co się dzieje, 
bojąc .się, aby nie był pochwycony, smutny, wrócił na Morawy. Pogodził się zaś 
Władysław z bratem we środę Wielkiego Tygodnia. Zaś po oktawie 
Wielkiejnocy, 12 kwietnia w niedzielę, która wtedy była Misericordia Domini, 
pobożny i miłosierny książę Władysław, nie bez wielkiego płaczu swoich, 
odszedł do Chrystusa i od samego miłosiernego Pana dostąpił miłosierdzia, 
które zawsze dla imienia Chrystusa okazywał ubogim. Pogrzebany zaś został w 
kościele świętej Marii dziewicy, który sam budując Chrystusowi i jego matce, 
wszystkimi kościelnymi przyborami dostatecznie wyposażył i tamże założył 
dosyć okazałe opactwo mnichów; miejscowość ta nazywa się Kladruby. 

Jak wielki był ten książę, kiedy duch rządził jego ciałem, możecie z 
napisanych już dziejów jego czynów wiedzieć. Jakiej godzien jest pochwały, na 
jaką sławę zasłużył. Koniec księgi mech będzie tu, gdzie koniec naszego 
księcia70. 

 
LIX 

 
Przypominam sobie, że we wstępie do pierwszej księgi powiedziałem, iż ta 

kronika była wydana za czasów księcia Władysława i biskupa Hermana, oni już 
z tej doliny łez losem przeniesieni do miejsc pono rozkosznych, lecz jeszcze 
pozostał obfity wątek dziejów - czy mam zarzucić kotwicę przy brzegu, czy 
jeszcze teraz szalejącym wiatrom wschodnim wysoko nastawić żagle. 

Poradź teraz, prześliczna moja nauczycielko Muzo. Ty bowiem, która nigdy 
się nie starzejesz, mnie starego nie przestajesz niepokoić młodzieńczymi 
pracami, dobrze wiesz, że w każdym starcu tak jak we mnie jest chłopięca myśl 
i niedołężny duch,. O, gdyby mnie, już osiemdziesięcioletniemu, Bóg wrócił 
minione lata, w których niegdyś w Leodium pod mistrzem Frankonem dość 
bawiłaś się ze mną na trawnikach i łąkach tak sztuką gramatyki, jak dialektyki. 
O, ty tak miła i słodka dla młodzieńców, zawsze wstydliwa, lecz nigdy 
postarzała, dlaczego szukasz mnie starca? Dlaczego podniecasz otępiały umysł? 
Już mi wiek sędziwy przygiął grzbiet, już zmarszczona skóra zeszpeciła twarz, 
już pierś dysze jak zziajany koń, już schrypnięty głos świszczę jak gęś i 
chorobliwa starość osłabia moje zmysły. Zaprawdę, bardziej mnie cieszy miękki 
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chleb i przypieczony kęsek niż twoje sofizmaty, które niegdyś, miękko leżąc w 
twoich ramionach, ssaliśmy słodko z twoich delikatnych piersi. O, sofistyko 
podżegająca, mężom sylogistycznym nadto pożądana, dla nas zaś już dość znana 
z doświadczenia! zostaw starców, szukaj młodzieńców tobie podobnych, o 
bystrym, umyśle, w umiejętności wszystkich sztuk obrotnych, którzy teraz - 
pożywiwszy się przy wielkim stole filozofii smakowitymi pokarmami i 
wyczerpawszy skarby całej Francji – wracają jako nowi filozofowie71. Takich 
mówców czeka sławna cnota księcia Sobiesława, którzy jego przedziwne czyny 
złotym rylcem przedziwnie potrafią ozłocić; im i ja starzec powierzam, co 
nieudolnie bredzę, aby to wypolerowali do doskonałości. Z przyzwoleniem ich i 
wszystkich to czytających niech mi wolno będzie z wspomnianego księcia 
licznych czynów nieco tylko objąć pismem. 

A ty, który mnie starca ganisz, skoro sam jesteś mądry, wynieś na światło 
skarb twej mądrości i miej za materiał ten nieogładzony tekst. 

 
LX  

 
Za królowania pana naszego Jezusa Chrystusa, w Trójcy jedynego 

wszechmogącego Boga, jak wyżej opowiadaliśmy, po zejściu ze świata księcia 
Władysława brat jego Sobiesław, choć wiekiem młodszy, lecz dojrzałą 
mądrością dojrzalszy, o szczodrej ręce, uznany przez obywateli, umiłowany 
przez lud obój ej płci i wieku, przy wspólnej przychylności wszystkich Czechów 
16 kwietnia prawem dziedzicznym podniesiony został na książęcy tron 
przodków. 

Ty, który światem rządzisz przez rozum wieczny, któż by przypuszczał lub 
któż by mógł uwierzyć, że pokój w tym roku będzie bez wielkiej krwi, 
zwłaszcza że pan Otto, pobudzony radą niektórych, taką związał się przysięgą, 
że nie pierwej ustąpi z grodu wyszehradzkiego, niż albo jako zwyciężony straci 
gardło, albo jako zwycięzca owładnie wysokością książęcego tronu. Lecz pan 
nasz Jezus Chrystus, który niweczy i potępia zamiary książąt, dzięki zasługom 
najświętszego męczennika Wacława tak miłosiernie zarządził, jak Wasza Miłość 
dobrze wie z mojego powyższego opowiadania. Dlatego, niech już dobry książę 
przestanie gniewać się i oburzać na brata swego Ottona, niech wierzy, że 
wszystko rządzone jest rozumem Boga i nic bez Niego nie może się dziać. Lecz 
ponieważ według świadectwa Salomona gniew odpoczywa na łonie głupca, 
niech Bóg strzeże czcigodnego księcia, aby przez gniew i oburzenie nie splamił 
swoich wyśmienitych cnót albo przez niecierpliwość nie skaził swoich 
chwalebnych czynów. Zaprawdę, gdyby te czyny ktoś na jego pochwałę 
usiłował szczegółowo wyrazić, prędzej zabrakłoby mu światła dziennego i 
karty, niżby zaczęte dzieło ukończył. My jednakże na jedno pamięci godne i 
osobliwe chcemy zwrócić uwagę Waszej Miłości, co niezawodnie prawie przed 
wszystkimi postawić należy, że takiej potęgi książę nigdy swych warg w 
miodzie, złodzieju rozumu, nie zamoczył. 
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Z pewnością niemała to jest cnota, dzięki której silny mąż powściąga swoje 
usta i .pogardza nie mętami naturalnego napoju, lecz jego powabami. 

 
LXI 

 
W tym samym roku 26 maja, we środę72 w najświętszym tygodniu Zielonych 

Świąt, spadł wielki śnieg w niektórych okolicach leśnych i w następnych dniach 
srożył się wielki mróz i wszelkiego rodzaju płodom, a najbardziej sianym w 
jesieni, także i winnicom, i drzewom wiele zaszkodzi], także w wielu okolicach 
sady obumarły do korzeni i mniejsze rzeki ścięły się lodem. W tym samym 
tygodniu w sobotę 29 maja73 zmarł cesarz Henryk IV i z nim wygasł cesarski 
ród, częścią ; powodu niepłodności płci niewieściej, częścią dlatego, że wszelkie 
męskie potomstwo królewskiego rodu w dziecięcym wieku zmarło zgubną 
śmiercią. 

 
LXII 

 
Tymczasem po ustaleniu z łaski Boga przez znakomitego księcia Sobiesława 

pokoju w całym jego królestwie, kiedy zaprzestajemy kroniki bohaterskiej - 
opowiemy, w jaki sposób pewien ksiądz przez pożar świeżej rośliny ugasił 
kuszące płomienie serca; sam bowiem po przyjacielsku opowiedział mi to w 
tajemnicy i prosił mnie na Chrystusa, abym nikomu nie wydawał jego imienia; 
jemu tak wierzę jak sobie, ponieważ jego chwalebne życie dodaje słowom 
wiary. Mówił bowiem, że skoro Bóg zabrał mu księdzową, pobożnym umysłem 
ślubował Bogu, że już nie pozna żadnej kobiety. Lecz ponieważ jest bardzo 
trudno z korzeniem wyrwać z myśli przyzwyczajenia, nie wiem po ilu latach tak 
go napadła pokusa cielesna, że prawie zapomniał ślubu Bogu złożonego i 
zwyciężony żądzą prawie był wpadł w pułapkę diabła. Cóż miał uczynić? Czytał 
kiedyś w Dialogu74, w jaki sposób święty Benedykt przez pożar pokrzywy 
uspokoił żar nieprzyjacielskiego ciała; gdy nagle łaska wejrzała nań z góry i 
przyszedł do siebie szukając i nie znajdując sekretnego miejsca do podobnego 
czynu, skrycie złożył snop z pokrzywy, potajemnie udał się do izdebki i 
zamknął za sobą drzwiczki, i zrzucił z siebie cały .swój przyodziewek do 
ostatniej nitki. Ach! Gdyby ktoś wówczas widział zdrowego szalejącego 
księdza, chcąc nie chcąc, chociażby w tym samym dniu pochował drogiego ojca, 
bez wątpienia by się śmiał. Z pewnością nie sroży się tyle srogi nauczyciel na 
ucznia albo rozgniewany pan na niewolnika, ile ksiądz na siebie – przeciw sobie 
rozogniony i z gniewu znieczulony – srożył się pokrzywą przez swoje 
przyrodzenie i zadek. Wreszcie wrócił do serca i o wiele okrutniej srożąc się 
koło piersi mówił: ,,Ty mnie, ty najgorsze serce, zawsze męczysz, ja ciebie teraz 
tak pomęczę. Z ciebie bowiem wychodzą złe myśli cudzołóstwa, 
wszeteczeństwa i żądze". I tak szlachetny ksiądz, czyniąc zadość swemu 
szaleństwu, tak wielkimi dotknięty bólami przez trzy dni leżał umierający; 
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przypuszczając, że nie dość jeszcze uczynił dla zbawienia duszy, zebrawszy 
wiązkę pokrzyw powiesi? w swojej celi, aby je zawsze mieć przed oczyma; 
kiedykolwiek na nie spojrzał, czy wiszące, czy ścięte, czy koło drogi rosnące, 
serce w nim zaczynało drgać i zła myśl, pamiętna złego, całkiem znikała. My 
zaś godną naśladowania srogość tego księdza obróćmy na straż cnót i co on 
uczynił na ciele, uczyńmy myślą. Są bowiem przypowieści Pana, przypowieści 
prawdziwe, w których mówi: "Ojciec mój aż do teraz działa i ja działam". Oto 
bowiem ksiądz, gdy za karę zewnątrz gorzał, ugasił z łaski Boga to, co w nim 
wewnątrz niegodziwie gorzało, zwyciężył grzech, ponieważ odmienił pożar75. 

Niech wiedzą wszyscy wierzący w Chrystusa, że autor tej kroniki, to jest 
Kosmas, czcigodny dziekan praskiego kościoła, zmarł 21 października, w tym 
samym roku, w którym, jak to wiadomo, książę Sobiesław był posadzony na 
tron. 
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PRZYPISY DO KSIĘGI PIERWSZEJ 
 

1 Przedmowa ta, tradycyjnie umieszczana na początku Kroniki, właściwie tu nie należy. 
Wskazuje na to m. in. sprzeczność między tą i drugą przedmową. Tu: "aby trzecie oko ... nie 
widziało", tam: "ci, co chcą, niech czytają, którzy nie chcą, niech odrzucą". Prawdopod. 
przedmowa ta miała być zamieszczona albo przed ks. III, albo przed zamierzoną, a nie 
dokończoną ks. IV, t j. wg obecnie przyjmowanego podziału na rozdziały (ponumerowane 
przez Kopkego, w wy d. w MGH SS IX, w r. 1851) - po rozdz. 58, ks. III. Por. V. H r u b y 
Na okraj noveho wydani Kosmovy kroniky, Ćasopis Matice Moravske 49, (1925), s. 174-184, 
i M. Wojciechowska Ze studiów nad rękopisami Kosmasa, Sbornik historicky o (1957), s. 12-
13. Zwraca uwagę niejasny zwrot w pierwszym zdaniu przedmowy, Cosmas Pragensis 
ecciesie solo nomine decanus. Domyślać się można, że sędziwy kronikarz nosząc tytuł 
dziekana nie mógł już spełniać związanych z tym obowiązków i dlatego pisze o sobie: "z 
tytułu jedynie dziekan". 

2 Novotny, (C.d. 1/2, s. 686, przyp. 4, i I cz. III: Cechy kralovska za Pfemysla I a 
Vaclava I, (1197-1253), Praha 1928, cyt. dalej C.d. 1/3), s. 373, przyp. 5, przypuszcza, że 
archigeronta = archipresbyter = decanus, a więc że Gerwazy przed Kosmasem osiągnął 
godność dziekana kapituły praskiej. B r e t h o l z, edycja, s. 2, przyp. 2, natomiast podziela 
zdanie G. Dobnera, Monumenta Historica Boemiae 3 (1774), s. 12, i Palacky'ego Wurdigung 
s. 3, że tytuł ten oznacza raczej proboszcza lub przełożonego szkoły katedralnej, szczególnie 
gdyby Gerwazy Kosmasa był identyczny z wymienionym przez Necrologium Bohemicum, 
pod 3 V: Geruasius canonicus et magister. 

3 Jeremiasz, ks. 4, w. 22. 
4 Horacy. De arte poetica, w. 359: "Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus". 
5 Precinge lumbos mentis, dosł.: przepasz biodra myśli; zwrot precingere lumbos, 

przepasać biodra lub przepasać się, spotkany często w Wulgacie, używany jest na oznaczenie 
gotowości do czegoś. 

6 Chodzi o cesarza Henryka V, który jako cesarz był czwartym, a jako król niemiecki 
piątym władcą tego imienia. 

7 Pomyłka Kosmasa; Medea przemieniła w młodzieńca nie Eaka, tylko Ajzona, syna 
Jazona. 

8 W tekście łac.: preco. W słownikach języka polskiego Karłowicz VII: wołacz, ten, co 
woła; Linde VI pod wołać: wołacz, który woła, wołający; der Rufer, Schreier. Wołacz 
odpowiada czeskiemu "volavci (von volati ciamare, rufen)  der  Ausrufer, praeco", który  
ogłasza otwarcie sesji sądowej, o wiele późniejszy woźny. Por. V. Brandt, Glossarium 
Bohemico-moravicae historiae fontes, Brünn 1876, s. 366, który cytuje też P. Stransky'ego, 
De republica Bojema opus 1643, s. 466: "declamatorem, qui volavci a veteribus vocabatur"; 
dalej H. Jirećek, Prove historicky slovar slovanskeho prawa, Praha-Brno, 1904, s. 406: 
"volavći - proclamator". 

9 Przemyśla jako praojca rodu panującego, pochodzenia chłopskiego i męża bezimiennej 
wróżki-dziewicy, wspominają już źródła z X w.. legenda o chrzcie Moraw Diffundente sole i 
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nieco późniejsza, spisana najprawdop. z końcem X w. legenda mnicha Krystiana o 
męczeństwie św. Wacława i św. Ludmiły. Szkielet tej opowieści stanowią motywy znane od 
czasów starożytnych, wywodzące się z magicznych obrzędów kultur rolniczych, mających 
zapewnić płodność roli, a krążące w średniowiecznej Europie. Jednym z tych motywów jest 
cudowne powołanie do władzy od pługa skromnego oracza, przy czym pewną rolę odgrywa 
bezimienna zrazu kobieta, przeważnie - albo żona niosąca oraczowi obiad w pole, albo 
wróżka-dziewica, która zostaje jego żoną. Władca cudownie powołany od pługa ma moc 
magiczną, która przechodzi na jego potomków. Ostatnio wyrażono pogląd, że pierwsza 
wersja opowieści o praojcu rodu Przemyślidów powstała na dworze Bolesława I i służyła 
gloryfikacji rodu książęcego wśród społeczeństwa, do którego przemawiały bliskie mu 
jeszcze wyobrażenia przedchrześcijańskie. (V. K a r b u s i c k y, Nejstarsi povesti ceske, 
Praha 1966, s. 31-46). Przekazana przez Kosmasa rozwinięta forma opowieści o Przemyśle i 
Luboszy powstała – jak przyjmuje obecnie większość badaczy - z końcem XI w. w 
ówczesnych sferach dworskich, w okresie koronacji pierwszego króla czeskiego Wratysława 
(15 VI 1085), rozwijając oficjalną tradycję dynastyczną. 

10 Des Horatius Flaccus Satiren und Epistein fur den Schulgebrauch - I. Satiren, 16 
Auflage besorgt von Dr G. Krüger, (1911), s. 60, ks. I, satyra 4, w, 100: "persuadere cupit. 
Credat ludeus Apella non ego"; komentator podaje, że Apella to częste imię wyzwoleńców. 
Natomiast autor hasła Apella w Jiidisches Lexikon - herausgegeben von G. Herlitz und 
B. Kirschner, I (1927), s. 382 pisze, że Apella to rzekome imię męskie; być może jednak 
Apella znaczy tylko "obrzezany", tak że wyraz ten jest rozumiany jako szyderstwo. 

11 Plastycznym  wyrazem   rozpowszechnienia  legendy przemysławowej są poświęcone 
rodowi Przemyślidów freski w kaplicy św. Katarzyny w Znojmie, ufundowane - zapewne nie 
bez wpływu szczegółowej relacji Kosmasa - przez ks. Konrada II znojemskiego w r. 1134. 
Długo uważano pogańską część Kromki Czechów za opracowane literacko przez Kosmasa 
opowieści ludowe, podające w osnowie baśniowej historyczne zdarzenia. Dopiero począwszy 
od ostatniego dziesiątka ubiegłego wieku F. Vacek i V. Tille, badając przez wiele lat "stare 
powieści czeskie", w licznych artykułach wskazali, że zawierają one zarówno przekształcone 
mity starożytne, jak również różne inne wątki epickie krążące w średniowiecznej Europie, 
rozpowszechniane przez wędrownych piewców, przystosowane do rodzimej tradycji 
plemiennej. Powieści te odzwierciedlają nie czasy, które opiewają, lecz dobę, w której 
powstały, oraz tę, w której przez kronikarza zostały spisane, a więc przede wszystkim 
współczesne kronikarzowi stosunki feudalne. 

Ostatnio starano się oświetlić bajeczną część Kroniki Czechów, wynikami badań 
archeologicznych i etnograficznych. Por. J. M a s i n. Romańska nasienna malba v Cechach a 
na Morave ĆSAV (1954), s. 17-24 i tabl. 1-29; F. Graus, Dejiny venkovskeho lidu v Cechach 
v dobę predhusitske, I. Praha 1953, s. 277-289, Ekskurs l. Kosmovo licni pehanske doby; 
R. Turek, Cechy na usvite dejin, Praha 1963: Po stopach povesti, s. 99-117; V. Karbusicky, 
K teorii matriarchatu v kosmovych povestech, Ćesky lid (1963), nr 4, s. 237-248 i Povesti a 
historie Dejiny a soućasnost 6 (1964), nr 6, s. 15-19; recenzja pracy Karbusickeho Z. Fiala, 
ĆCH (1966), z. 4, s. 558-560; por. też przyp. 19 i 23, do ks. I. 

12 Una ex his vocabitur maior gloria, altera exercitus consolacio; chodzi o św. Wacława i 
św. Wojciecha. Tak objaśnił już te słowa Wacław Koranda Młodszy, dziekan i rektor 
praskiego uniwersytetu, posiadcz rkp. Bud. w drugiej poł. XV i pocz. XVI w., który nadpisał 
nad tym wierszem tekstu (k. 6v, w. 19): Wiceslaw, Woytiech. Por. E. Urbankova, Zbytky 
knihovny M. Vaclava Korundy ml. v Uniyertitni knihovne v Praze, Roćenka Uniyersitni 
knihovny v Praze 1956 (1958), s. 135-161. 

13 P. Ovidi Nasonis Metamorphoseon libri XV - - recensuit -- H. Magnus (1914), s. 110, 
ks. III, w. 415. 
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14 Kosmas powtarza dosł. w, l, Epody XV Horacego: Nox erat et coelo fulgebat luna 
sereno. 

15 Horacy, Listy, ks. II, list 2, w. 214. 
16 Ibidem, ks. I, list 6, w. 27. 
17 Większość historyków przyjmuje, że chociaż podana przez Kosmasa data chrztu 

Borzywoja jest błędna, to sam fakt przyjęcia chrztu w obrządku słowiańskim z rąk św. 
Metodego jest prawdop. Poszczególni badacze różnie umieszczają tę datę w obrębie lat 869-
885, tj. arcybiskupiej działalności Metodego po powrocie z Rzymu i śmierci tam jego brata 
Konstantyna-Cyryla (869) - aż do śmierci Metodego (885). Łącząc chrzest Borzywoja z 
panowaniem Świętopełka przyjmowano datę "po r. 873". (B. Bretholz, Geschichts Bohmens 
und Mehrens bis zum Aussterben der Premysliden (1306), Munchen und Leipzig 1912, cyt. 
Dalej Bretholz, Geschichte, s. 77), najczęściej za historykami z końca XVIII i pocz. XIX w. 
(F. Palacky, Wilrdigung, s. 26), na r. 864 (jeszcze Pekar, w: Nejstarsi kronika ceska, 
(Praha 1903, s. 32, przyp. l), albo ostrożniej, między r. 874 a 885, V. Novotny, Ceske dejiny. I 
cz. l: Od nejstarsich dób do smrti knizele Oldficha, Praha 1912, (cyt. dalej Novotny, C.d. 1/1), 
s. 384, przyp. 2, s. 145 i 385. Ostatnio R. Turek, (Cechy na usvite dejin, 1963, s. 145) za 
najprawdop. datę chrztu Borzywoja uważa przełom lat 869/870, koniec panowania 
Rościsława. 

18 W tekście łac.: Quia luca latine pratum dicitur; Kosmas tłumaczy na łac. czeski wyraz 
"luka" chcąc wyjaśnić pochodzenie nazwy Luczane. 

19 Włościsław w swojej mowie obiecuje uczynić to czeskim matkom, a Tyro (I, 10) 
ostrzega czeskich rycerzy, że gdy nie będą walczyć mężnie, taki los spotka ich żony i dzieci. 
Okrutni zwycięzcy hańbili żony zwyciężonych, piętnując je jedną z kar za niewierność 
stosowaną wobec kobiet w starosłowiańskim prawie rodowym. Pamięć o takiej karze 
zachowała się długo i w krakowskim środowisku duchownym. W późniejszej o około 100 lat 
od Kosmasa Kronice Polaków Kadłubka czytamy (II, 20), że w ten sposób Bolesław Śmiały 
karał żony, które nie dotrzymały wierności jego rycerzom, towarzyszącym mu w długoletnich 
wyprawach, mimo że ich mężowie im przebaczyli. M. in. i za to gromił króla bp krakowski 
Stanisław Szczepanowski, jego przeciwnik polityczny, skazany przez niego na śmierć przez 
obcięcie członków. Jako dowód okrucieństwa Bolesława przytacza ten sposób karania 
niewiernych żon bulla kanonizacyjna św. Stanisława. Za Kadłubkiem powtarza ten ustęp 
Kronika Wielkopolska. O dłuższym jeszcze utrzymywaniu się pamięci o tym fakcie w 
świadomości środowiska świadczy przechowany w Państwowych Zbiorach Sztuki na Wawelu 
obraz szkoły krakowskiej z końca XV w. "Św. Stanisław napomina Bolesława Śmiałego", w 
którym na pierwszym planie namalowano scenę przykładania szczeniąt do piersi dwóch 
niewiernych żon. Por. MPH II, s. 296 i 488; A. Theiner, Vetera Monumenta Poloniae et 
Lithuaniae - ex tabulariis Vaticanis I (1860), nr CXII, s. 54; Kronika Wielkopolska tłum. 
K. Abgarowicz, wstęp i komentarze B. Kürbisówna, Warszawa 1965, s. 84; M. Plezia, Od 
Arystotelesa do Złotej Legendy, 1958, s. 306-313; Z zagadnień pierwotnego prawa 
małżeńskiego w Polsce, {Interpretacja Kroniki Kadłubka II 20); Archeologia 3 (1949) 1952; 
tenże, Złota Legenda, tab. LVIII po s. 368 i s. 763. 

20 P. Vergili, Maronisii Opera recensuit, commentariolo et indice instruxit, S. Colombo 
(1932), s. 195; Aeneidos Liber secundus w. 354, "una salus victis nullam sperare salutem". 
Kosmas zepsuł rytm wiersza dodając erat: una salus erat victis nullam sperare salutem. 

21 Słowo tiro znaczy młodzieniec, nowy żołnierz, nowicjusz; imię Tyra nosił drużynnik 
Bolesława I. Por. przyp. 23 do ks. I. 

22 Por. przyp. 19 do ks. I. 
23 Opowieść o walce Czechów z Łączanami długo datowano na w. IX, zgodnie z prawdop. 

czasem, na jaki mogło przypaść panowanie legendarnego Neklana., Pierwszy Tille, 
Kristianuy a Kosmuy Premysi ĆĆH (1918), wyraził przypuszczenie, że walka ta odbyła się za 
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Bolesława I, w pierwszej pół. X w. Potwierdziły to wyniki badań archeologicznych, 
wykazujące w zniszczonym grodzie Łączan Włościsławiu typy ceramiki z X w. Z punktu 
widzenia etnograficznego analizował ten przekaz V. Karbusicky, (Żanroya podstata a 
datowani lucke valky v Kosmove kronice, Cesky lid 50 (1963), nr 5, s. 292-304). Przypuszcza 
on, że Kosmas wykorzystał śpiewany w środowisku dworskim i drużynnym epos bohaterski o 
walce z Łączanami w drugiej ćwierci X w. Sądzi też, że o tej walce opowiada saski kronikarz 
Widukind notując, co zaszło zaraz po śmierci króla niemieckiego Henryka I, a więc w r. 936. 
Widukind pisze, że Bolesław I zwyciężył "sąsiedniego królika", którego się bał, bo on 
"słuchał Sasów", a ci go wspomagali (II, 3) - zgładził go i zniszczył jego ród. Autor zwraca 
też uwagę na drużynnika Bolesława I imieniem Tiro, wymienionego w spisanej ok. r. 940 
starosłowiańskiej legendzie o św. Wacławie. Jest możliwe, że swoją opowieść oparł Kosmas 
na przekazie tradycji plemiennej, przechowanej w pieśni. Że o wojnach i bohaterach śpiewali 
w swoim języku także słowiańscy rycerze, świadczą o tym aż trzy pieśni wojów 
Krzywoustego, przekazane po łacinie przez Galla (I, 16; II, 28; III, 10). O innych hipotezach 
dot. sąsiedniego królika zob. R. Turek, Cechy na usvite dejin, s. 289 i tenże, 
Die fruhmittelalterlichen Stammegebiete in Böhmen, Praha 1957, s. 97. 

24 Por. przyp. 19 do ks. I. 
25 Zdanie to doskonale oddaje mentalność feudalną, dla której zabicie pana było czymś 

gorszym, "niż to, co grzechem nazwać można". 
26 Nie był to pierwszy chrzest wśród książąt czeskich. 13 I 845 - o czym Kosmas nie 

wspomina - zostało ochrzczonych w obecności króla wschodniofrankońskiego Ludwika 
Niemca, najprawdop. w Ratyzbonie, 14 książąt czeskich. Wiadomość tę podają Roczniki 
Fuldajskie, bardzo wiarygodne współczesne źródło, informujące o polityce słowiańskiej 
ostatnich Karolingów. Jakby kontynuacją tego chrztu z poręki króla Franków Wschodnich 
była późniejsza przynależność Czech do diecezji ratyzbońskiej. Borzywoj ochrzcił się w 
obrządku słowiańskim dobrowolnie, niechybnie potwierdzając tym uznanie zależności od 
ks. wielkomorawskiego (A. H a u c k, Kirchengeschichte Deutschlands, wyd. 8, Berlin-
Leipzig 1954, cyt. dalej H a u c k, III, s. 185; V. Novotny, C.d. 1/1, s. 384); nie chciał tego 
uczynić, mimo przestróg Metodego, książę Wiślan, o czym opowiada, napisany na Morawach 
bezpośrednio po śmierci świętego, Żywot Metodego. Wzięty w niewolę, nieznany z imienia 
książę Wiślan zmuszony był przyjąć chrzest na cudzej ziemi (T. Lehr-Spławiński, Żywoty 
Konstantymi i Metodego (obszerne), Poznań 1959, s. XXV i 114). Stało się to prawdopod. w 
kilka lub kilkanaście lat po chrzcie Borzywoja, kiedy to Świętopełk powiększył granice 
państwa wielkomorawskiego ziemiami słowiańskich sąsiadów. Wciąż toczy się dyskusja nad 
zagadnieniem, w jakim stopniu obrządek słowiański - który dość zakorzenił się w Czechach - 
objął ziemie płd. Polski; nie wydaje się jednak, aby ostały się hipotezy przypisujące mu na 
tym terenie większe znaczenie. 

27 I inne źródła podają r. 894 jako datę śmierci Świętopełka. Roczniki Fuldajskie w 
kontynuacji ratyzbońskiej, charakteryzując go obelżywymi słowami pełnymi nienawiści 
(MGH SS I, s. 410) oraz bardziej obiektywny Regino z Prüm w swojej Kronice jako "męża 
między swoimi najroztropniejszego i najchytrzejszego umysłu" (F. Kurze, Reginonis obbatis 
Prumiensis Chronicon cum continuatione Trevsrensi.  Scriptores Rerum Germanicarum in 
usum scholarum ex MGH recusi, Hanoverae 1890, s. 143). Legendy tworzące się dokoła 
postaci Świętopełka i wiara ludu, że nie umarł, tylko zniknął, świadczą o jego wielkiej 
popularności u współczesnych. Niewątpliwie na nią zasłużył nie tylko politycznymi i 
wojennymi osiągnięciami. Ostatnie odkrycia archeologiczne wykazują wysoki poziom 
materialny i kulturalny Wielkich Moraw, istnienie już w IX w. dużych osad handlowych i 
rzemieślniczych o charakterze miejskim, liczne budowle sakralne i świeckie. Kosmas 
dołączył Niemców Wschodnich i Polaków do łupieżców pustoszących państwo synów 
Świętopełka (r. 906), podczas gdy Regino z Prüm, od którego Kosmas przejął tę wzmiankę 



 141

(umieszczana u obydwóch kronikarzy pod r. 894), wymienia tylko Węgrów. Por. Novotny, 
C.d. 1/1, s. 415-419, gdzie starsza literatura; stan badań w r. 1963 referuje La Grande 
Moravie, traditon millenaire de 1'Etat et de civilisation, J. Bohm, B. Havranek, J. Kolejka, 
J. Poulik, V. Vanecek, Praha 1963; B. Krzemieńska, Polska i Polacy w opinii czeskiego 
kronikarza Kosmasa, s. 81. 

28 Źródła te nie zachowały się pod wymienionymi tytułami, być może jednak, że mówiąc 
o żywocie i opisie męczeństwa św. Wacława miał Kosmas na myśli tzw. Krystianową 
Legendę o św. Wacławie i św. Ludmile. Por. Chaloupecky, Prameny X stoleti Legendy 
Kristianoyy o svatem Vaclavu a svate Ludmile w: Svatovdclavsky sbornik 11/2, Praha 1939, 
s. 10-11, 295, przyp. 331 i 385; por. też przyp. 31 do ks. I. 

29 Rkp. S-tras. dodawał w tym miejscu: "Tymczasem, gdy brakuje materiału do naszego 
tematu, którego nikt z ludzi owego czasu, duchownych czy świeckich, nie przekazał pamięci 
potomnych, powracamy znowu do szlachetnych czynów cesarzy rzymskich". Następnie są 
wypisane kolejno 34 daty roczne (895-928) nie wypełnione wiadomościami. 

Powyższe zdanie być może nie jest dodatkiem kopisty, lecz pochodzi ze starszej redakcji 
tekstu autora, który nie wypełniwszy pustych lat wiadomościami o cesarzach, wykreślił 
napisane pierwotnie zdanie. 

30 Zdanie o św. Wacławie pod r. 929 biegnie w dalszym ciągu długiej kolumny pustych 
lat. Rozdział dodany przez wydawców (por. przyp. l do ks. I) jest wprowadzony sztucznie. 
Data zamordowania św. Wacława była przedmiotem długotrwałej dyskusji w czeskiej 
literaturze historycznej. 

Zwolennicy datowania tego faktu na podstawie przebiegu zdarzeń opowiedzianego przez 
kronikarza saskiego Widukinda, który spisał trzon swego dzieła w latach 957-967 (P. Hirsch, 
H. E. Lohmann, Die Sachsengeschichte des Widukind von Korvei, wyd. 5, Hannover 1935, 
s. XXIV), przyjmowali w XVIII i XIX w., z J. Pubitschką i F. Palackym na czele r. 935 
(czasem 936). Pogląd ten uważany był za miarodajny aż do początku naszego stulecia, do 
wystąpienia J. Pekara w obronie daty 929, podanej przez Krystianową Legendę i przez 
Kosmasa; autor zdołał przekonać wielu wybitnych historyków (m. in. V. Chaloupecky'ego, 
B. Bretholza, Fr. Dyornika, V. Novotny'ego, H. G. Voigta, W. Wostrego, a z polskich 
G. Labudę). Argumenty Pekara tak dalece wzięły górę, że w r. 1929 uroczyście obchodzono 
w Czechosłowacji millenium świętowacławskie. Obecnie wraca się do daty 935, co po 
zreferowaniu przebiegu dyskusji, obszernie i w zasadzie przekonująco uzasadnił Z. Fiala, Dva 
kriticke prispevky ke starym dejinam ceskym. l. O datu smrti knizete Vaclava I, Sbornik 
historicky 9 (1962), s. 40-46. 

31 Imię Strachkwas podaje tylko Kosmas, natomiast św. Bruno z Kwerfurtu w Żywocie 
Św. Wojciecha wymienia zakonne imię syna Bolesława I, Krystian. Wyjaśnienie znaczenia 
imienia Strachkwas i powieściowe okoliczności jego urodzenia są zapewne literackim 
dorobkiem Kosmasa. Można przyjąć, że wzmianki obu autorów dotyczą syna Bolesława I, ale 
sporną jeszcze jest w nauce sprawa, czy Strachkwas-Krystian jest identyczny z autorem 
Legendy o Św. Wacławie i Św. Ludmile, co w świetle najnowszych badań wydaje się 
prawdop. - czy też Legenda jest późniejszym falsyfikatem. Por. B. Krzemieńska hasło 
Krystian-Strachkwas, Słownik Starcz. Słow., gdzie literatura i D. Trestite Kosmos, Praha 1966, 
s. 111. 

32 Z wywodów Kosmasa wynika, że wkrótce po zamordowaniu Wacława (u Kosmasa po 
dacie rocznej 929, a przed 930) bp ratyzboński Michał 22 września poświęcił kościół św. 
Wita w Pradze. Tymczasem Michał był bpem w latach od 940 (lub 941) do 972. Roczniki 
Praskie (FRB II, s. 376) podają tę samą datę roczną poświęcenia, z tym, że dokonał go bp 
Tuto (894-930), a Żywot ks. Wacława napisany na zlecenie cesarza Ottona II w roku 983 
przez bpa Mantui Gumpolda podaje bez daty, że bp Tuto poświęcił kościół za życia Wacława 
(MGH SS IV, s. 219). Bretholz (Geschichte, s. 104-105) i Hauck (III, s. 194) usiłują wyjaśnić 
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tę sprzeczność przypuszczeniem, że bp Tuto poświęcił za życia św. Wacława jakąś część 
budowy, a biskup Michał skończoną świątynię o wiele później, być może w r. 950. Novotny 
C. d. 1/1, s. 480, przyp. 2, a za nim Bretholz (edycja, s. 37, przyp. 3) uważają za wiarogodne 
informacje Kosmasa o przyjacielskich stosunkach łączących św. Wacława z Michałem, zanim 
został biskupem, przypuszczając, że mógł przebywać na dworze ks. Wacława i być 
wypędzonym po jego zabójstwie. J. Dowiat w swej Metryce chrztu Mieszka I i jej genezie, 
Warszawa 1961, rozważa mało prawdop. hipotezę, wg której bp Michał ochrzcił w 
Ratyzbonie Mieszka I 14 IV 966. Por. recenzję K. Tymienieckiego w Rocz. Hist. 29 (1963), 
s. 251. 

33 Słusznie wskazuje Bretholz, Geschichte, s. 348, że w drugiej pół. X w. rozpoczyna się 
w krajach środkowej Europy budowa grodów, jak określił to Kosmas, "sposobem rzymskim", 
tj. przy użyciu kamienia i zaprawy wapiennej. Nie poprzestawano już na wzmacniających 
tylko naturalne warunki obronne, drewniano-ziemnych wałach, lecz budowano bardzo 
szerokie, kilkumetrowej wysokości "mury" drewniano-kamienne. W Czechach, na Morawach 
i na ziemiach serbo-łużyckich takie mury były licowano kamieniem; w Polsce wewnętrzne 
wały drewniano-ziemne, wysokie na ok. 10 m, podpierano "ławami obronnymi", 
budowanymi z wypełnionych kamieniami drewnianych skrzyń, wzmocnionych od zewnątrz 
konstrukcją hakową. 

Silne grody na płn. zach. od Czech budował współczesny Bolesławowi I król niemiecki 
Henryk I, na płn. wsch. zaś zaczął budowanie silnych grodów już Ziemomysł, ojciec Mieszka 
I, zięcia Bolesława I; a budownictwo grodów za panowania Mieszka I "należy do czołowych 
osiągnięć w dziedzinie europejskiego budownictwa obronnego". Por. W. Hensel, 
Budownictwo obronne za czasów pierwszych Piastów. Początki Państwa Polskiego. Księga 
Tysiąclecia 1, Poznań 1962, s. 174, 180-182; V. Chaloupecky, J. Kvet, V. Mencl Praha 
Romanska, Praha, stayebni a umelecko vyvoj mesta Osmera knih dii druhy, Praha, 1948, 
s. 35. 

34 Kosmas parafrazuje werset 223 z VI satyry Iuvenala, który napisał: "Hoc volo sic iubeo 
stat pro ratione voluntas" (Tego chcę, tak każę, wola za rozum stoi), podczas gdy Kosmas: 
Hoc volo sic iubeo sit pro ratione voluntas. 

35 Pomylona data; Edgid (Edyta), an. 26 I 946. 
36 Kosmas przepisał tę informację z kontynuacji Kroniki Reginona z Prüm, pisanej przez 

bpa magdeburskiego Adalberta (zm. 981), zaprzyjaźnionego z ojcem św. Wojciecha ks. 
Sławnikiem. Z relacji współczesnego wypadkom Widukinda, który interesującą nas redakcję 
swego dzieła ukończył w r. 968, a pisał ją przez 30 lat, wynika, że okres buntu trwał długo, bo 
od zamordowania św. Wacława, który "jak długo żył, pozostawał wierny i użyteczny 
imperatorowi" (Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres, 
Editio quinta post G. Waitzet, K. A. Kehr, recognovit P. Hirsch, adiuvante H. E. Lohmann. 
Scriptores rerum Germanicariim in usum scholarum ex MGH separatim editi Hanoverae 
1935, (cyt. dalej Widukind), I. 35 s. 50-51 przyp. 5) - aż do r. 950, kiedy król niemiecki 
pokonał Bolesława I, który dopiero "od tego [czasu] króla wiernym sługą i pożytecznym 
pozostawał" (Widukind, s. XXV oraz II, 3, s. 68-70 i III, 8, s. 108). Długi opór Bolesława 
potwierdza o około 50 lat później piszący bp merseburski Thietmar, dodając, że po pokonaniu 
Bolesława nadzór nad nim Otto I powierzył swemu bratu, ks. bawarskiemu Henrykowi, 
Kronika Thietmara, z tekstu łac. przetł., wstępem poprzedził i komentarzem opatrzył 
M. Z. Jedlicki, Instytut Zachodni, Biblioteka Tekstów Historycznych 3, Poznań 1953 (cyt. 
dalej Thietmar), s. 42 i 43. Tysiąc czeskich wojowników brało udział w bitwie nad rzeką 
Lech, w której Otto I rozgromił Węgrów w r. 955 (Widukind III, 44, s. 125), pod wodzą 
samego Bolesława, o czym znów opowiada w swoich Rocznikach Flodoard z Reims (zm. 966, 
zob. MGH SS III, s. 403). Nie pisze o tym Kosmas, choć przy innej sposobności wspomina 
mimochodem tę klęskę Węgrów (III, 42), podobnie jak nie pisze o rozgromieniu przez 
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Bolesława, wspomaganego przez Sasów i Turyngów "królika" (subregulus), o czym też 
obszernie informuje Widukind (II, 3, s. 68-70), a zdobycie Moraw i Krakowa przypisuje jego 
synowi. Tylko obcy pisarze pisali o przewagach Bolesława I, którego panowanie przyniosło 
Czechom wydatny postęp kulturalny i polityczny. Kosmas nie mógł sławić czynów zabójcy 
świętego patrona katedry, której służył. Por. Bretholz, Geschichte, s. 102-107; Novotny C. d. 
VI, s. 566 i 577; G. Labuda, Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, I, Poznań 1960, 
s. 278-281. 

37 Redaktor rkp. Kap., na k. 57 przestawił kilka wierszy tekstu, opuszczając je na k. 57 v 
(I, 21 od "z jeżyny" do "imię") i wypełniając nimi kilka lat "pustych" w I, 20, a mianowicie: 
"952 z jeżyny winna jagoda, z cierni róża. 953 z ostów urodziła się szlachetna figa, 954 zaiste, 
z bratobójcy zrodził się czciciel Chrystusa, 955 z wilka jagnię, 956 z tyrana dobrotliwy, 957 z 
bezbożnego Bolesława spłodzony był pobożny drugi Bolesław, książę od nikogo nie gorszy 
prawością. Nie kala go z niegodnym ojcem jednakowe imię". W redakcji tej zostało w ten 
sposób pod r. 957 błędnie umieszczone urodzenie Bolesława II. Kto by się oparł tylko na tym 
rkp., byłby wprowadzony w błąd. 

38 Data 15 VII 967 budzi wątpliwości już choćby dlatego, że wg Widukinda (III, 69, s. 
144) Bolesław I we wrześniu 967 udzielił pomocy swemu zięciowi Mieszkowi I. Za 
późniejszą śmiercią Bolesława I przemawia też jego udział w staraniach o utworzenie bpstwa 
praskiego; nie da się tej daty ściśle ustalić - nastąpiła w latach 967-972, raczej bliżej 
końcowej daty. Por. Fiala, o. c., s. 48-49 i 59 oraz niżej przyp. 40 do ks. I. 

39 Przywilej ten nie dochował się; nie ma żadnej innej wiadomości o jego istnieniu. 
40 Zapewne istniał dokument papieski dot. Założenia bpstwa praskiego, jednak nie jest to 

Kosmasowy list papieża Jana XIII, na pewno nieautentyczny. M. Dvorak wykazał dawno, że 
list ten zawiera formułę (arengę) używaną w kancelarii papieskiej dopiero w l. 1089-1124, 
przeszło 100 lat po rzekomej dacie listu, i przypisywał fałszerstwo Kosmasowi (O liście pap. 
Jana XIII v Kronice Kosmove, Vestnik kral. Ćes. spolec. nauk. (1899), nr XII). Spangenberg 
(Die Gründung des Bistums Prag. Historisches Jahrbuch der Gorresgesellschaft 21 (1900), s. 
758 i 764) sądzi, że podrobiono list w klasztorze św. Jerzego. Z. Fiala (o. c., Ekskurs, s. 58) 
mniema, że Kosmas, wykorzystując swój wzór w dobrej wierze, dodał tylko zastrzeżenie 
przeciw obrządkowi słowiańskiemu. D. Trestik (Kosmas, s. 202) sądzi, że to zdanie przejął z 
wykorzystywanego źródła. Jako datę powstania bpstwa praskiego przyjmuje się powszechnie 
r. 973, kiedy najwcześniej formalnie mogło powstać, gdyż dopiero bp ratyzboński Wolfgang, 
konsekrowany 25 XII 972 (Hauck III, s. 199), zgodził się na bpstwo w Czechach, należących 
dotąd do jego diecezji. Wejście w życie formalnej decyzji mogło nastąpić dopiero w r. 976, 
po wyświęceniu pierwszego bpa praskiego Ditmara, co nastąpiło w Brumath, w Alzacji, 
między 3 a 161976 (Z. Fiala, o.c., s. 60-65; Hauck III, s. 196-200). Na zbyt wczesne 
datowanie przez Kosmasa powstania bpstwa praskiego - już w pół. XII w., zwrócił uwagę w 
swojej Kronice Annalista Saxo (MGH SS VI, s. 620 i Bretholz edycja s. 43, przyp. 4). 
Powyższy list przedrukowuje CDB I, s. 342 z podaniem literatury. 

41 Nie ma żadnej innej wiadomości o tym liście, który jeżeli istniał, musiał być 
skierowany do Ottona II, a nie, jak podaje Kosmas, do Ottona I (zm. 973). M. Dvorak (o. c., s. 
5) i K. Uhlirz (Die Errichtung des Prager Bistums Mitteilungen des Vereins fur Geschichte 
der Deutschen in Bohmen 39 (1901), s. 6) przypuszczają, że list jest chwytem literackim 
Kosmasa. 

42 Tylko w jednym rkp. Lip. (s. 54), przepisanym na przeł. XII/XIII w., mówiąc o pieśni 
śpiewanej przez księcia i możnych na intronizacji pierwszego bpa praskiego Ditmara, kopista 
nie poprzestał, jak inne rękopisy, na "Christus keinado cetera", lecz podał cały werset pieśni: 
"Christus keinando kirieł unddi gallihcenalle helfuenł misę kyrieł". Werset ten, polecany w 
kazaniach wiernym do śpiewania w Niemczech w XII w. (J. Kel1e Geschichte der deutschen 
Literatur von der altesten Zeit bis zur Mitte des XI Jahrhunderts, Berlin 1892, s. 198), zgodny 
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jest z tekstem znanym z listu św. Bernarda z Clairvaux, z r. 1147: "Christe uns genade Kyrie 
eleison die Heiligen alle helfen uns" (A. Kraus Christe ginado a Hospodine pomiluj ny, 
Vestnik kral. Ćes. spoleć. nauk. 1897 (1898), nr XIII, s. 2 i 7), czyli: "Chryste zmiłuj się, 
Kyrie eleison, wszyscy święci pomóżcie nam". Zbyt pochopnie brano na serio podaną przez 
Kosmasa datę śpiewania tej pieśni, już w 4 ćwierćwieczu X w. (por. oprócz prac już 
wymienionych: R. Batka Studien zur Musikgeschichte Bohmens I. Die Einführung des 
Kirchengesanges, Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Bohmen 39 
(1901), s. 175, przyp. l i 177 przyp. 2; Bogurodzica, Bibl. Pis. Pols. Seria A nr l (1962), s. 9; 
O. P. Sczaniecki OSB Służba Boża w dawnej Polsce 1962, s. 54). Prawdop. śpiewano ją za 
czasów Kosmasa, co on beztrosko przeniósł wstecz o półtora wieku; śpiewali ją ci, którzy 
umieli po niemiecku, bo jak słusznie pisze Kraus, nie było jeszcze czeskiej pieśni kościelnej. 
"Prościejsi i nieoświeceni wołali trzy razy kriessu [wg rkp. Bud. "kriessu", a Szt. "kriessn"], 
zniekształcone Kyrie eleison, które lud w zaalpejskich krajach średniowiecznej Europy 
wykrzykiwał, a z biegiem czasu prymitywnie śpiewał, w kościele i przy innych ważnych 
okolicznościach. W Polsce wezwanie to brzmiało kierlesz" (Bogurodzica, s. 8 i 10; 
Sczaniecki, o. c., s. 51-52; por. też przyp. 99 do ks. I). 

43 Z Magdeburga, gdzie kształcił się w szkole katedralnej. 
44 Św. Wojciech został biskupem w r. 983. Najstarszy "Żywot" Jana Kanapariusza podaje 

datę konsekracji 29 czerwca w Weronie. "Żywot" pióra św. Brunona mówi, że odbyła się w 
obecności cesarza. Ponieważ itinerarium Ottona II wykazuje jego pobyt w Weronie 1-17 VI 
983, bardziej prawdop. jest data dzienna Kosmasa, tym bardziej, że choć zdanie dosłownie 
powtarza za Kanapariuszem, to jednak dzień konsekracji podaje inny; widocznie oparł się na 
jakiejś zapisce - może w kalendarzu - znajdującej się w archiwum katedry praskiej. Por. 
Bretholz edycja, s. 48, przyp. 1 i Św. Wojciecha biskupa i męczennika żywot pierwszy wyd. 
J. Karwasińska MPH SN IV, fasc. 1. Warszawa 1962 (cyt. dalej Karwasińska), s. XXXI i 13 
przyp. 51. Na błędne podanie przez Kosmasa daty rocznej wyboru i wyświęcenia na biskupa 
św. Wojciecha zwrócił uwagę wykorzystujący Kronikę Czechów Annalista Saxo, kronikarz 
saski, piszący swoje dzieło w poł. XII w. (MGH SS VI, s. 630, w. 2-5 oraz niżej przyp. 88 do 
ks. I. 

45 Bp augsburski Udairich, zm. 4 VII 973. 
46 Za Kosmasem powtarzają to jeszcze Roczniki Grodzisko-Opatowickie (FBB II (1874), 

s. 388). Inaczej ocenia Dąbrówkę Thietmar chwaląc ją za to, że "pracowała - - nad 
nawróceniem swego małżonka i wysłuchał ją miłościwy Stwórca". Nie tak jednak, że 
"umyślnie postępowała ona przez jakiś czas zdrożnie, aby później móc działać dobrze"; uległa 
bowiem "słodkim obietnicom" małżonka i w czasie Wielkiego Postu nie umartwiała  swego  
ciała (Thietmar, s. 218-222, gdzie w przypisach zreferowano literaturę). Współczesny 
Kosmasowi Gall-Anonim, jak wiadomo, nadworny kronikarz Bolesława Krzywoustego, 
podaje wersję zupełnie odmienną, niechybnie zaczerpniętą z piastowskiej tradycji 
dynastycznej, że Dąbrówka z Mieszkiem "nie pierwej podzieliła łoże małżeńskie, aż ów - -
wyrzekł się błędów pogaństwa i zjednoczył z matką-Kościołem" (1,5). Por. K. Maleczyński 
edycja, s, 15; Gródecki Gall, s. 71; Gródecki, Plezia, s. 18. Za Gallem wersję tę powtarza w 
XIII w. Kadłubek (MPH II, s. 275). Rozmaicie wyjaśniano niechęć do Dąbrówki. N. Novotny 
(C. d. 1/1, s. 574, przyp. 1) tłumaczy ją - mało prawdopodobnie - pomieszaniem przez 
Kosmasa Dąbrówki z następną żoną Mieszka, mniszką Odą, a kilkadziesiąt stron dalej (s. 639 
przyp. 1) wypowiada mniemanie, że Kosmas nienawidził Dąbrówki i Strachkwasa jako dzieci 
bratobójcy, nie obejmując tą nienawiścią Bolesława II, który był "bardzo niepodobny do 
ojca", i współdziałającej z nim Mlady. F. Dvornik The Making of Central and Eastern 
Europe, London 1949, s. 71, przypuszcza, że Dąbrówka miała coś wspólnego z nienawistnym 
Kosmasowi obrządkiem słowiańskim. 
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47 Sprawa granic państwa Sławnika ma obfitą literaturę, wiążącą ją ściśle z zagadnieniami 
osadnictwa i terytoriów plemiennych w średniowiecznych Czechach. Najwięcej wątpliwości 
nasuwała granica między państwem Sławnika a państwem Przemyślidów, zwłaszcza 
lokalizacja góry Osęka i rzeczki Surina. Ostatnio przeważa pogląd, że Osęka to wzniesienie 
na północ od Zbrasławia, a Surina to dzisiejsza Sembera, która była zach. Granicą państwa 
Sławnika; na zachód od niej znajdował się graniczny pas leśny aż do rzeczki Vymola, która 
stanowiła wschodnią granicę obszaru przemysławskiego. Por. przede wszystkim prace 
R. Turka, szczególnie Die fruhmittelalterlichen Stammegebiete oraz popularnonaukowe 
Cechy na usvite dejin, a także J. Kudrnaća Vyvoj slovanskeho osidleni mezi prazskym 
Povltavim, Labem, Sazavou a Vyrovkou Pamatky archeologicke 54 (1963), s. 173-223, gdzie 
zreferowane poglądy poprzedników. 

48 Cesarz Otton II, zm. 7X11983. 
49 Kosmas pomylił Ottona II z Ottonem III, o którego przyjaźni z św. Wojciechem 

informuje najstarszy, spisany przed końcem r. 999 "Żywot"  Kanapariusza.  Ponadto św. 
Wojciech, wyświęcony w czerwcu 983, nie mógł w kwietniu tego roku pełnić funkcji 
biskupich przy Ottonie II w Akwizgranie, tym bardziej że cesarz był już wtedy we Włoszech, 
gdzie w następnym roku umarł. Otto III święcił Wielkanoc w Akwizgranie w r. 992 i 995; jak 
pisze Kosmas, po spotkaniu z cesarzem św. Wojciech wracał do kraju, więc wchodzi w grę 
tylko rok 992, gdyż w r. 994 św. Wojciech ostatecznie opuścił Czechy. Por. Novotny C. d. 
1/1, s. 651; F. D v orni k, o. c., S. 120-123; Karwasińska, s. 33, 62, 81. 

50 Zob. przyp. 31 do ks. I. 
51 Kosmas mylnie podaje, że zginęło wówczas 5 synów Sławnika. Najstarszy Sobiebor vel 

Sobiesław (Zebizlovo u Thietmara) był wtedy z Bolesławem Chrobrym na wyprawie przeciw 
Obodrytom); pozostał przy nim i - wg relacji Thietmara - zginął dopiero w r. 1004, podczas 
odwrotu Chrobrego ze zdobytej w r. 1003 Pragi, a więc w sierpniu 1004; Calendarium 
Pegaviense  natomiast (J. B.  Menckenii  Scriptores rerum Germanicarum praecipue 
Sasonicarum II, 1728, s. 149), notują pod 4 listopada: "Zobebor komes z Polski zabity". 
W Polsce pozostało jego potomstwo, które rozrodziło się w słynny ród Pałuków. 
Charakterystyczne jest, że winą za wymordowanie rodu Sławnika Kosmas obarcza komesów, 
a nie księcia, któremu wyznaczył rolę wzoru wszystkich cnót i wychwala go ponad miarę 
zwrotami Reginona z Prüm w I, 21, 22 i 32. Niemniej znaczny udział w tej zbrodni musiał 
mieć ród Wrszowców, skoro im dostał się główny gród Sławnika Libice. Por. Żywot św. 
Wojciecha Kanapariusza, Karwasińska, s. 38; Żywot Św. Wojciecha przez św. Brunona z 
Kwerfurtu MPH I, s. 208; Thietmar, s. 330-332, VI, 12 (9); Wł. Semkowicz Ród Pałuków 
RAUhf, seria II, 24 (1907), s. 168-170, 187, 204; por. też ks. III, 24. 

52 Leon opat klaszt. św. św. Bonifacego i Aleksego w Rzymie na Awentynie, z końcem X 
i pocz. XI w., jeden z najwybitniejszych duchownych swego czasu. Por. S. Zakrzewski 
Opactwo benedyktyńskie na Awentynie w latach 977-1085 (RAUhf 45 (1903), s. 16-19, 27. 

53 Wg Kanapariusza (rozdz. 26) zapytanie to przesłał św. Wojciech dopiero z Polski przez 
posłów Chrobrego. Por. Karwasińska, s. 38-39. 

54 Zob. przyp. 31 do ks. I. 
55 Kosmas mylnie podał datę roczną; piątek 23 i Wielkanoc 25 kwietnia przypadały w r. 

997, który jako rok męczeństwa św. Wojciecha notuje wiele innych kronik i roczników. Por. 
Novotny C. d. 1/1, s. 656 przyp. 2 i Bretholz edycja, s. 56 przyp. 2. 

56 Myli się Kosmas mówiąc o dwóch tylko synach Bolesława II. Wiarygodniejsza jest 
relacja współczesnego wypadkom Thietmara, wymieniająca jako braci Bolesława III Rudego, 
Jaromira i Ołdrzycha, których Kosmas uważa za jego synów (I, 34). Rudy chciał się pozbyć 
tych braci; w r. 1002 pozbawił męskości Jaromira i usiłował udusić Ołdrzycha, wreszcie 
wygnał obu wraz z matką Hemmą. Wybuchło jednak w Czechach powstanie przeciw 
Rudemu; uciekł on do Henryka margrabiego nordgawskiego, który go uwięził. Wtedy, 
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"jednomyślnie wybrany" - jak pisze Thietmar - i wezwany z Polski został Władywoj, jakiś 
krewny Przemyślidów, zapewne w linii żeńskiej, i w listopadzie 1002 otrzymał Czechy w 
lenno od Henryka II, mimo że na cesarskim dworze przebywali Jaromir i Ołdrzych; 
Władywoj umarł z pocz. r. 1003. Ani Kosmas, ani inne wcześniejsze źródła czeskie nie 
wspominają o Władywoju. Wymieniony jest w zredagowanym w I. 1320-1343 rkp. Kap. (k. 
147 v), w wykazie książąt czeskich, jako siedemnasty licząc od Przemyśla; wykaz ten 
umieszczony jest na końcu kontynuacji Kroniki Kosmasa przez anonimowych kanoników 
praskich, sięgającej do r. 1283 (FRB II, s. 467). Z kronikarzy czeskich pierwszy mówi o 
Władywoju Neplach w Kronice rzymskiej i czeskiej pisanej w l. 1360-1365. Por. Thietmar, 
s. 282-284, 290-293; Novotny Ć. d. 1/1, s. 661, 668 przyp. 2, 669-675, 676 przyp. I, 737; 
Z. Fiala, o. c., 2. O "ztracene" generaci Pfemyslovcu. v 10 stoi., s. 40-56; G. Labuda Utrata 
Moraw przez państwo polskie w XI wieku w: Studia z dziejów polskich i czechosłowackich 
pod red. E. i K. Maleczyńskich I, Wrocław 1960, s. 123 i tenże O rzekomej utracie Krakowa, 
s. 87-89 oraz przyp. 68 i 75 do ks" I. 

57 Kosmas przytoczył dosł. pierwszy wiersz czwartego dystychu Katona z ks. IV: Diuge 
denarium, sed parce diuge formom, Qwm nemo sanctus nęć honestus captat habere". Dbaj o 
pieniądz, ale miernie dbaj o jego zewnętrzną postać. Nikt święty ani uczciwy nie pożąda jego 
posiadania, czyli w wolnej interpretacji: Dbaj o pieniądz, aby go używać, miernie dbaj o 
zgarnianie monet. Nikt święty ani uczciwy nie pożąda pieniądza dla samego posiadania. 
Kosmas źle zastosował ten wiersz do psucia monety, a zmieniając interpunkcję nadał mu taki 
sens, jak w tekście. Por. Bretholz edycja, s. 58 przyp. 11. W średniowiecznej Europie znaczne 
dochody władcy ze zwierzchności menniczej, która wyrażała się w prawie wyboru metalu na 
pieniądz, w prawie ustalania stopy menniczej i stempla oraz w związanym z tym prawie bicia 
monety (które, z zachowaniem zwierzchności, mogło być przekazywane), a także w możności 
zastosowania przymusu używania w obrotach krajowych tylko monet uznawanych aktualnie 
przez władcę za ważne. Zorganizowanie na tych podstawach gospodarki pieniężnej było 
możliwe wtedy, kiedy była już ustalona 'podstawowa jednostka mennicza i gdy produkcja 
książęcej monety zaspokajała ilościowo potrzeby krajowej wymiany. W Czechach reforma 
mennicza nastąpiła za Brzetysława I, ok. r. 1050, opierając się na marce o wadze ok. 210 g, z 
której miano wybijać 200 den. Srebro z kopalń czeskich umożliwiało wybijanie potrzebnej 
liczby monet; tak więc zorganizowanie książęcej gospodarki pieniężnej było możliwe w 
Czechach wcześniej niż w Polsce, gdzie marka jako podstawowa jednostka mennicza została 
wprowadzona przez Bolesława Śmiałego ok. r. 1070, a srebro zdobywano na wojnach lub w 
handlu zagranicznym. 

58 Następcą Karola Wielkiego na tronie cesarskim nie był Pepin, król włoski, lecz młodszy 
syn Ludwik Pobożny, od r. 813 współregent ojca, w l. 816-840 cesarz rzymski. 

59 Dochody z gospodarki pieniężnej płynęły do skarbca książęcego dzięki dwojakiego 
rodzaju manipulacjom fiskalnym, na które tak narzeka Kosmas. Pierwsza, to "psucie" 
(peioratio) monety albo przez zmniejszenie wagi denara, albo przez obniżenie zawartości 
czystego srebra 

w stopie, z którego bito monety. "Psucie" monety praktykowali książęta czescy już 
wkrótce po reformie Brzetysława I, wybijając z marki zamiast 200, coraz więcej sztuk 
denarów, a także pogarszając stopę. Druga manipulacja to częsta, przymusowa wymiana, 
zwana przez Kosmasa frequens mutatio monetę, a w polskich źródłach renovatio monetę. 
Wymieniający otrzymywał mniej denarów, niż przedstawił do wymiany; denary nowej emisji 
były zazwyczaj równorzędne wycofywanym, bardzo rzadko lepsze, ale nieraz, wymieniający 
za zwrócone denary poprzedniej emisji dostawał nie tylko mniej sztuk, ale jeszcze sztuki te 
były gorszej jakości. Por. przyp. 57 i 61 dc ks. I. 

60 Relacja Ibrahima ibn Jakuba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie Al-
Bekriego (MPH SN I, wyd. T. Kowalski, Kraków 1946, s. 41, 48-49), podróży, która 
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nastąpiła w r. 966, już nazywa panującego wówczas Bolesława I królem Pragi, Bohemii i 
Krakowa. Por. K. Buczek Ziemie polskie przed tysiącem lat (zarys geogr.-hist.) PAN, Oddział 
w Krakowie, Prace Kom. Hist., nr 5 (1960), gdzie podana obszernie literatura. Przynależność 
Krakowa do Czech w X w. kwestionują niektórzy historycy; por. J. Dąbrowski Studia nad 
początkami Państwa polskiego Rocz. Krak. 34 (1958), z. 1. 

61 Wypowiedzi o monecie kładzie Kosmas w usta umierającego w r. 999 Bolesława II, 
niewątpliwie jednak odnoszą się one do czasów autora, który swój pogląd wyraża ustami 
panującego, typowanego w Kronice na wzorcowego księcia. Pierwszy zastosował w 
Czechach "odnawianie" monety Wratysław II, wydając po koronacji w r. 1086 bardzo lichej 
jakości "denar królewski" i on, i jego następcy w l. 1086-1110, bardzo często zmieniali 
monetę, np. Borzywoj II, w czasie pierwszego panowania (1100-1107), 14 razy. Prawdop. 
przeprowadzanie wymiany dwa razy w roku było wówczas normą ogólnie stosowaną i 
uznawaną. Protesty wywoływały dopiero jeszcze częstsze wymiany (R. Kiersnowski Wstęp 
do numizmatyki polskiej wieków średnich. Warszawa 1964, s. 183). W Polsce "odnawianie 
monety" zaczęto praktykować kilkadziesiąt lat później niż w Czechach. W XII w. uprawiał je 
w ciągu swych długich rządów Mieszko Stary, a z pocz. XIII w., według bulli Innocentego III 
z r. 1207, odnawiano monetę w Polsce trzy razy w roku, co powodowało duże straty w 
kwotach zebranych na świętopietrze (Kodeks Wielkop. I, nr 51). Kadłubek w swojej Kronice, 
(II, 12), pisanej jeszcze z końcem XII w., opisuje zaskoczenie płacącego karę sądową, gdy 
dowiedział się, że pieniądze, jakie przyniósł, już nie są ważne. Por. R. Gródecki, Polityka 
mennicza książąt polskich w okresie piastowskim odb. z Wiad. Numizm. Archeolog. 9 (1920-
1921), s. 6-9; tenże. Dzieje zwierzchności menniczej w Polsce średniowiecznej odb. z Wiad. 
Numizm. Archeolog. 12 (1928-1929), s. 5-6; R. Kiersnowski, Pieniądz kruszcowy w Polsce 
wczesnośredniowiecznej. Warszawa 1960, s. 217-218, 223-224, 314-317, 404-408, 432; 
P. Radomersky Ponize Kosmova veku, Numismaticky ćasopis 21 (1952), s. 48-52, 58, 74, 82. 

62 Chodzi o Bolesława Chrobrego, którego Kosmas myli z Mieszkiem I (zm. 992). 
63 Odebranie Czechom przez Polskę Krakowa umieszcza Kosmas mylnie pod r. 999; 

w rzeczywistości stało się to 10 lat wcześniej, w 989. Por. Labuda, O rzekomej utracie 
Krakowa, s. 79-92. Inny pogląd reprezentuje J. Dąbrowski, który sądzi, że jeżeli Kraków w 
ogóle znajdował się pod panowaniem czeskim, to co najwyżej w latach 955-965, o. c., s. 37. 
O synach Bolesława II zob. przyp. 56 do ks. I. 

64 Zob. przyp. 62. 
65 Zob. przyp. 62. 
66 Zob. przyp. 62. 
67 Alga, glon morski, prawdop. morszczyn pęcherzykowaty (fucus versiculosus Linn.), 

rosnący w chłodniejszych morzach, brunatnozielony, rozgałęziony widlasto i dzięki 
wypełnionym powietrzem pęcherzykom pławnym nawet po oderwaniu od podłoża, unoszący 
się na wodzie; w czasie burzy wyrzucany przez fale na brzeg. Autorzy starożytni używali 
przysłowiowo słowa alga w znaczeniu czegoś obrzydliwego (Horacy, Satyry, ks. II, sat. 5, 
w. 100, Wergili, Ekloga VII, w. 42; Owidiusz, list XVII, w. 108) lub niepożytecznego  
(Horacy, Carmina ks. III, pieśń 17, w. 10). 

68 Po śmierci Władywoja Hemma z synami wróciła i Jaromir na krotko objął władzę. 
Novotny sądził, że wtedy właśnie doszło do zdarzenia w Weliz; Dobner przypuszczał, że w r. 
1012, kiedy Ołdrzych wygnał Jaromira z namowy Wrszowców; Labuda, po analizie 
informacji Annales Althahenses Maiores, Annales Hildesheimenses i Gesta Chunradi II 
imperatoris  Wipona, umieszcza zamach Wrszowców na Jaromira w pocz. r. 1034. Prawdop. 
Wrszowcy dążyli do zagarnięcia władzy książęcej. U progu XI w. żona jednego z nich była 
córką Bolesława III Rudego, który nie miał synów; w ich interesie leżało pozbycie się 
książęcych braci. Charakterystyczne w opowiadaniu Kosmasa są okrzyki Wrszowców w 
Weliz: "Czy nie znajdzie się wśród nas lepszy który i godniejszy by był panować?" 
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Wróciwszy z poparciem Chrobrego jeszcze w r. 1003, Bolesław III, świadom widocznie 
zamiarów ambitnego rodu, wymordował wielu Wrszowców, wśród nich także swego zięcia. 
Okrucieństwo księcia skłoniło Czechów do zwrócenia się o pomoc do Chrobrego, który 
zaprosił Rudego do Krakowa, oślepił i uwięził, a sam pospieszył do Pragi, gdzie - jak mówi 
Thietmar - jej "mieszkańcy, radujący się zawsze z nowego panowania, wprowadzili go tutaj i 
obwołali jednomyślnie swoim władcą". Por. przyp. 56 i 75 do ks. I.  

69 Zob. przyp. 8 do ks. I. 
70 Zob. przyp. 62 do ks. I. 
71 Zob. przyp. 75 do ks. I. 
72 Zob. przyp. 62 do ks. I. 
73 Kosmas ma na myśli cesarza Henryka V i fakt, który opisuje w rozdz. 32, ks. III, a 

mianowicie uwięzienie w styczniu 1110 w miejscowości Rokycany, ks. Borzywoja i 
Wacława-Wiprechta, a poparcie ks. Władysława, za obiecane wypłacenie 500 grz. srebra. 
Wspomnienie o tym w tym już miejscu Kroniki wskazuje, że ks. I pisał Kosmas po r. 1110. 
Jak przypuszcza Noyotny, (Ć.d. 1/2, s. 474, przyp. 3 i 479 przy. l), Wacek był doradcą ks. 
Władysława w tej sprawie i pośrednikiem między nim a cesarzem. Bretholz (edycja, s. 202, 
przyp. 2) przyznaje słuszność tym historykom, którzy sądzą, że te 500 grz. nie były sumą dla 
siebie, lecz stanowiły należny trybut roczny płacony cesarzowi. 

74 Zob. przyp. 62 do ks. I. 
75 W dacie opanowania Czech przez Chrobrego Kosmas myli się o 3 lata. Wg informacji 

współczesnego wypadkom Thietmara, Bolesław opanował Pragę w marcu 1003, a utracił w 
sierpniu 1004, kiedy Jaromir, nie Ołdrzych, jak pisze Kosmas, wysłany przez cesarza odbił ją 
i objął władzę na 8 lat. Jaromir został oślepiony przez Ołdrzycha dopiero na wiosnę 1034. 
Por. Thietmar, s. 292-294 i 330-332; Novotny, Ć.d. 1/1, s. 679, 690-693 oraz przyp. 68 do 
ks. I. 

76 Jak wykazał Flajshans (Nase rec. 11 (1927), s. 193-197), romantyczna sceneria 
pierwszego spotkania ks. Ołdrzycha i Bożeny, których synem był "nowy Achilles" (III, l), 
Brzetysław I, jest dostosowaną do czeskiej tradycji dynastycznej przeróbką współczesnej 
dworskiej opowieści o księciu normandzkim Robercie (1027-1035), który zobaczył piorącą w 
potoku piękną córkę kuśnierza, wziął ją i mieli sławnego syna Wilhelma Zdobywcę. Ciekawe 
jest, że i imię Krezina brzmi podobnie do używanego na określenie futra w łacinie 
średniowiecznej słowa crosina, crusina. Opowieść o królu Robercie ma bardzo stare źródło, 
wywodzi się z biblijnej, o królu Dawidzie, który zobaczył myjącą się Betsabę, żonę Uriasza, 
zabrał ją mężowi i miał z nią sławnego syna Salomona. Za Flajshansem też V. Karbusicky, 
Nejstarsi povesti ceske, s. 63-84, 288 i 311. 

77 Cesarze Otto III i Henryk II byli stryjeczno-stryjecznymi braćmi, prawnukami króla 
niemieckiego Henryka I, wnukami jego synów cesarza Ottona I i Henryka I ks. Bawarii, 
synami, pierwszy cesarza Ottona II, drugi Henryka II ks. Bawarii, zwanego Kłótnikiem. 

78 Izraelici, w znaczeniu prawych mężów. Por. Ewangelię św. Jana I, 47: "Ujrzał Jezus, że 
Natanael idzie do niego, i rzekł o nim: "Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie masz 
podstępu". 

79 Na tym zdaniu urywa się relacja o męczeństwie Pięciu Braci w rkp. Szt.; we wszystkich 
innych rkp. Dodany jest długi opis. Por. przyp. 84 do ks. I oraz Wstęp s. 61-62. 

80 "A jest w Jerozolimie przy Owczej Bramie sadzawka, zwana po hebrajsku Betsaida, 
mająca pięć krużganków.” Jan V, 2; myto w niej owoce przeznaczone na ofiarę i w wodzie tej 
zanurzali się chorzy oczekując uzdrowienia. 

81 Zob. przyp. 62 do ks. I. 
82 Wulkan Etna, w znaczeniu piekła. 
83 Cantabit vacuus corom latrone viator, dosł. Przepisany wiersz 22 z X satyry 

Juwenalisa. 
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84 Tu kończy się długi opis męczeństwa Pięciu Braci, znajdujący się we wszystkich prócz 
rkp. Szt. przekazach Kroniki, po czym następuje ostatnie zdanie relacji pierwotnej, zawartej 
jedynie w rkp. Szt. Por. przyp. 79 do ks. I oraz Wstęp s. 61-62. 

85 Najwiarygodniejszym źródłem do dziejów Pięciu Braci eremitów jest żywot napisany w 
Polsce ok. r. 1008 przez św. Brunona z Kwerfurtu, wg którego dzień męczeństwa przypadł na 
11 XI 1003, a nie 1004, jak pisze Kosmas (MPH VI, s. 383-428 ze wstępem 
W. Kętrzyńskiego). Datę 1003 podają też roczniki polskie. Wg Kętrzyńskiego Kosmas nie 
znał Żywotu Pięciu Braci Brunona, chociaż znał jego Żywot św. Wojciecha (Z. Fiala, o. c., 1. 
O datu smrti, s. 38); korzystał z innego źródła, być może wierszowanego, i podając imiona 
oraz fakt męczeństwa Pięciu Braci zgodnie z Brunonem, różni się z nim w niektórych 
szczegółach. Por. T. Wojciechowski, Eremici w Polsce jedenastego wieku w: Szkice 
historyczne jedenastego wieku, s. 31-78). Eremici śpiewali psalm 50 Dawida (zob. II, 27 i 
przyp. 40 do ks. II) i Benedicite, tj. hymn trzech młodzieńców żydowskich rzuconych do 
pieca ognistego za to, że nie chcieli pokłonić się złotemu bałwanowi; hymn ten wchodzi w 
skład cz. III proroctwa Daniela (wersety 52-93). Eremici śpiewali część rozpoczynającą się od 
słów: "Błogosławcie wszystkie dzieła Pańskie Panu", którą kapłani katoliccy odmawiają w 
niedzielnym brewiarzu (wersety 57-88). 

86 Niżej przytoczonymi notatkami rocznikarskimi uzupełnił Kronikę najprawdop. redaktor 
tego jej przekazu, który został opracowany na zamówienie bpa praskiego Jana IV z Drażic 
(zm. 1343) i z którego przepisano na czysto piękny rkp. Kap. (k. 64, II, w. 19-20, 23-24, 27-
28, 29-31). Są to: pod r. 1008 Stefan król Węgrów stał się sławny; pod r. 1011 Poświęcenie 
kościoła bamberskiego; pod r. 1014 Król Henryk został wyświęcony (consecratur) na 
cesarza; pod r. 1015 Cesarz Henryk podbił Bolesława księcia Polski. Powtarzają notatki 
rękopisy oparte na tej redakcji: Z Donaueschingen (k. 18, I, w. 41-42, II, w. 4, 8, 10-11), Muz. 
(k. 30, II, w. 21-22, 25-26, 30, 32-33) i Rud. (s. 32, w. 14, 16, 18, 19-20). Rkp. Brzew. 
Powtarza tylko ostatnią notatkę (s. 53, w. 3-4). 

87 Pisarz rkp. kanoników regularnych w Pradze, tak zwanego Ms. Carloviense, lub pisarz 
jego pierwowzoru dodał (k. 60, I, w. 4), pod. r. 1009: Został założony klasztor św. Prokopa. 

88 Judyta, żona Brzetysława I, była siostrą Ottona Białego, a córką Henryka ze 
Schweinfurtu, margrabiego bawarskiej Marchii Północnej (Nordgau), stryjecznego brata 
kronikarza Thietmara. Mylne podanie imienia ojca Judyty sprostował już w ćwierć wieku po 
śmierci Kosmasa Annalista Saxo, który pod tą samą datą co Kosmas powtarza za nim 
szczegóły porwania i wiadomość o zdobyciu Moraw (MGH SS VI, s. 675, w. 9-15 oraz 
przyp. 44 do ks. I). Na ogół przyjmuje się, że data podana przez Kosmasa jest błędna. 
Podważa ją własna informacja Kosmasa, że przedtem ojciec dał Brzetysławowi Morawy, 
czyli że były już odebrane Polsce, co stało się albo w r. 1029, równocześnie z wyprawą 
cesarza Konrada II na Polskę, albo, jak dowodzi Labuda, w r. 1031. Daty Kosmasa broni 
Bretholz, (Studien zu Cosmas von Prag, N. Archiv 34, (1909), s. 676 i edycja s. 75, przyp. 1), 
a za nim S. Zakrzewski (Bolesław Chrobry Wielki, Lwów 1925, s. 311-216). J. Drimal 
(Pripojeni Morowy k ćeskemu stdtu za knizete Oldficha ĆMM 68 (1948), s. 26) i ostatnio D. 
Borawska (Kryzys monarchii wczesnopiastowskiej w latach trzydziestych XI wieku. Warszawa 
1964, s. 22-37 i 192), która datuje utratę Moraw przez Polskę na lata 1019-1021. Sądzę, że 
słuszne są wywody Labudy (Utrata Moraw, s. 112, 120-124 i O rzekomej utracie Krakowa, s. 
89), którego argumenty wzmacnia przede wszystkim wiek Brzetysława. Kosmas pisze, że 
Brzetysław porwał Judytę de pueritia transcedens in iuventutem (z chłopięctwa przechodząc 
w młodość), czyli wg norm średniowiecznych, zbliżając się do 28 lat. Ponieważ urodził się 
ok. r. 1005 (brak podstaw do przypuszczania, że w 1013), więc w 1021 miał dopiero ok. 16 
lat, natomiast w 10 lat później, w r. 1031, istotnie zbliżał się do wieku średniowiecznej 
iuventus. Por. przyp. 98 do ks. I. 
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89 I tu zawiodły Kosmasa wiadomości z mitologii greckiej. Pasterz z Ilium (tj. z Troi) 
porwał Helenę córkę Tyndara (uchodzącą za córkę Zeusa) a żonę Menelaosa króla Sparty. 
Por. A. Kolar, Kosmowy vztahy k antice, Sbornik Filos. Fakulty Univ. Komenskeho v 
Bratislave III, 28 (1925), s. 14. 

90 Większość historyków uważa tę datę za jedną z wielu chronologicznych pomyłek 
Kosmasa odnosząc zapiskę do czasów po śmierci Mieszka II, kiedy po wypędzeniu królowej 
Rychezy i młodszego Kazimierza przez zbuntowane możnowładztwo wybuchło w Polsce 
powstanie, mające dwojakie oblicze, rewolucji społecznej i reakcji pogańskiej, które 
datowano w ramach lat 1036-1039, najczęściej 1037. Por. Grudziński (Uwagi o genezie 
rewolucji w Polsce za Kazimierza Odnowiciela). Zapiski Tow. Nauk. w Toruniu 18 (1953) i 
Historia Polski I, s. 174. Ostatnio D. Borawska, o. c., s. 192, broni daty Kosmasa twierdząc, 
że w r. 1022 nastąpił pierwszy z kilku wstrząsów rewolucyjnych, zaczynający się, zdaniem 
autorki, już w ostatnich latach panowania Chrobrego kryzysu monarchii wczesnopiastowskiej. 

91 Dzięki tej informacji Kosmasa wiemy, że w Czechach wkrótce po założeniu bpstwa 
praskiego w r. 973, jeszcze w X w. wprowadzono dziesięcinę od ziemi ornej. Por. 
H. Łowmiański Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich Warszawa 1955, 
s. 52. 

92 Cesarz Henryk II, zm. 13 VII 1024. 
93 Konrad król w Rzymie wyświęcony - dodał pod r. 1026 redaktor rkp. Kap. (k. 65, II, w. 

7-6 od dołu) a powtórzyli pisarze rkp: z Donaueschingen (k. 19, II, w. ostatni), Rud. (s. 34 w. 
10-11), Muz. (k. 31v, I, w. 2) i Brzew. (s. 56 w. 4). 

94 Chodzi o udział Brzetysława w wyprawie cesarza Konrada II na Węgry, w której książę 
czeski jako lennik cesarski prowadził swoje wojsko z Moraw, a cesarz po prawej stronie 
Dunaju, wzdłuż rzeki. Konieczność wycofania się wojsk cesarskich, grzęznących w bagnach 
koło rzeki Raby, zmusiła do odwrotu aż spod Ostrzyhomia także nie pobitego Brzetysława, 
który w ten sposób musiał poprzestać na łupach, a nie zdołał przyłączyć do Moraw terenów 
słowackich, należących niegdyś do państwa wielkomorawskiego. Por. Noyotny, Ć.d. 1/1, s. 
727-728. 

95 Pod r. 1032 rkp. Kap. dodał (k. 65v, II, w. 7-8): Początek kościoła sazawskiego. Pod 
tym samym rokiem powtórzyły zapiskę rkp: z Donaueschingen (k. 19v, II, w. 20-21), Rud. (s. 
34, w. 12), Muz. (k. 31v, II, w. 20-21). 

96 Zapiskę o kościele sazawskim, w trochę odmiennym brzmieniu rkp. Brzew. powtórzył 
pod r. 1033 (s. 56, w. 3-2 od dołu). 

97 Zob. przyp. 62 do ks. I. 
98 Data mylna, jak już przed przeszło 80 laty wykazał J. Loserth, (Kritische Bemerkungen 

über einige Punkte der alteren Geschichte Bohmens 1. Das Todesjahr des Herzogs Udairich. 
2. Das Todesjahr des Herzogs Jaromir, Mitteilungen des Vereins fur Geschichte der 
Deutschen in Bohmen 19 (1881), s. 256-62). Bieg wypadków był następujący: Jako karę za 
porwanie Judyty a jeszcze bardziej za samowolne zajęcie Moraw, syn cesarza Konrada II, 
król niemiecki, późniejszy cesarz Henryk III, podjął zwycięską wyprawę na Czechy. W r. 
1033 Ołdrzych się ukorzył i został skazany przez cesarza na wygnanie; Jaromir panował w 
całych Czechach, a na Morawach utrzymał się Brzetysław. Już jednak na Wielkanoc 1034 
Ołdrzych odzyskał łaskę cesarską i pół księstwa (drugą połowę miał zatrzymać Jaromir). 
Tymczasem Ołdrzych zaraz po powrocie oślepił Jaromira, przepędził Brzetysława i zajął cały 

kraj; wkrótce jednak, 9X11034, umarł przy uczcie. Por. przyp. 88 do ks. L. 
99 O śpiewie Kyrie eleison wspomina Kosmas w rozdziałach: I, 23, 42; II, 4, 14, 27; o 

śpiewaniu litanii: I, 30; hymnów lub psalmów: I, 4, 40; II, 16, 34, 42; o Te Deum laudamus: I, 
23; II, 4; wreszcie przytacza tzw. trop śpiewany przez jednego spośród kleru na pogrzebie 
Brzetysława II, przy czym w rkp. Szt. (k. 301, II, w. 45-46) i Lip. (s. 201) zaznaczono neumy. 
Por. przyp. 42 i 85 do ks. I, przyp. 40 do ks. II oraz ryć. na s. 328 i 329. 
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100 Por. przyp. 98 do ks. I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZYPISY DO KSIĘGI DRUGIEJ 
 

1 Kosmas błędnie wymienia tu Kazimierza Odnowiciela i jego synów?; w tym czasie 
umarł Mieszko II, a uciekał z kraju z matką Bychezą właśnie Kazimierz. 

2 Początek i czas trwania wyprawy Brzetysława I na Polskę, uwieńczonej przewiezieniem 
do Pragi ciała św. Wojciecha, są różnie datowane w literaturze historycznej. Źródła nie są 
zgodne. Roczniki polskie podają przeniesienie ciała św. Wojciecha na r. 1037 lub 1038, a 
czeskie - podobnie jak Kosmas - na 1039. Szczegółową datę przybycia wojsk czeskich z 
relikwiami pod Pragę, 23 VIII 1039, podaje tylko Kosmas. W nauce polskiej do niedawna 
przeważał pogląd, że wyprawa odbyła się w r. 1038. Większość czeskich uczonych 
przyjmowała, że wyprawa zaczęła się w r. 1038 i trwała około roku do końca sierpnia 1039. 
Niemieccy historycy opowiadali się za całością wyprawy w r. 1039. Ostatnio B. Krzemińska, 
W sprawie chronologii wyprawy Brzetysława I na Polskę, Zesz. Nauk. Uniw. Łiódz. Nauki 
Humanist.-Społ. Seria I (1959), z. 12, s. 23-37, zreferowała dotąd wypowiadane poglądy, 
poddała zagadnienie gruntownej analizie uwzględniając także wojskowy aspekt sprawy i 
doszła do wniosku, że wyprawa wyruszyła z pobliża granicy polsko-czeskiej wczesnym latem 
1039, nie objęła Krakowa, tylko zmierzając przez Śląsk wprost do Gniezna, po zdobyciu bez 
walki głównych grodów oraz skarbów i relikwii w katedrze gnieźnieńskiej, zakończyła się, 
zgodnie z Kosmasem, z końcem sierpnia. 

3 Kosmas w dalszym ciągu Bolesława Chrobrego nazywa mylnie Mieszkiem. 
4 Archipresbyter to "princeps presbyterorum albo ten, który w jakimkolwiek kościele 

wykonuje jakąkolwiek jurysdykcję kościelną .nad duchownymi (względnie piastuje 
jakąkolwiek władzę kościelną) według zwyczaju miejscowego". Por. Glossarium Du Cange'a. 
Pierwotnie tytuł ten nosił najstarszy spośród kapłanów katedralnych, sprawujący pewne 
zwierzchnictwo nad nimi, który w razie potrzeby zastępował biskupa w czynnościach 
kultowych i duszpasterskich, analogicznie jak najstarszy z diakonów, mający w stosunku do 
nich podobne uprawnienia jak archipresbyter w stosunku do presbyterów, zastępował biskupa 
w czynnościach administracyjnych. Gdy ukonstytuowały się kapituły katedralne, dawny 
archidiakon stał się proboszczem kapituły (praepositus), a dawny archipresbyter dziekanem 
kapituły katedralnej. Za Karolingów, kiedy życie kościelne zlewa się z państwowym, władca, 
sprawując zwierzchni zarząd zarówno nad sprawami państwowymi, jak kościelnymi, 
powierzał biskupom sądzenie niektórych spraw podczas wizytacji, przy współudziale 
urzędników świeckich. Z kolei biskupi zlecali i funkcje sądowe swoim zastępcom. Wraz z 
innymi wpływami karolińskimi i ta praktyka zakorzeniała się w nowo ochrzczonych 
państwach, pozostających w bliższym lub dalszym zasięgu tych wpływów. Gdy nie 
wystarczał już kościół katedralny, powstawały w obrębie diecezji nowe kościoły i tzw. 
"wielkie parafie", mające prawo chrzczenia (ecclesiae baptismales), obejmujące zazwyczaj 
jakiś już dawniej określony teren, przeważnie okręg grodu, w którym znajdował się kościół. 
Warto zwrócić uwagę, że słowo czeskie kostel a polskie kościół wywodzi się z łacińskiego 
castellum: gród. Proboszcze takich parafii nosili także tytuł archipresbyter i o takich właśnie 
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archipresbyterach i ich funkcjach kościelno-państwowych mówią przytoczone przez Kosmasa 
tzw. dekrety Brzetysława I. Jak stwierdził N. Hilling na przykładzie biskupstw saskich, w XI 
w. pojawili się nowi dygnitarze diecezjalni, stali zastępcy biskupa w odbywanych po wielkich 
parafiach sądach synodalnych, przeważnie wyznaczani spośród kanoników katedralnych, 
niezależnie od tego, czy byli, czy nie proboszczami danej wielkiej parafii. Jeżeli taki 
dygnitarz diecezjalny miał święcenia kapłańskie, nosił tytuł archipresbytera, jeżeli był tylko 
diakonem, nosił tytuł archidiakona. Ten ostatni tytuł utrwalił się, ponieważ używała go 
kancelaria papieska i literatura kanoniczna. Gdy przeprowadzano podział diecezyj na stale 
mniejsze jednostki administracyjne (w Czechach w drugiej ćwierci XII w.), oparte zresztą 
terytorialnie na dawnych wielkich parafiach, nazywały się one archidiakonatami, a ich 
zarządcy archidiakonami. Por. N. Hilling, Die bischofliche Banngewalt der Archipresbyterat 
und der Archidiakonat in den sachsischen Bistumern, Archiv f. katholisches Kirchenrecht 80 
(1900), s. 333-334 i 81 (1901); V. Hruby, Cirkeyni zrizeni v Cechach a na Morave od X do 
końce XIII stoleti a jeho pomer ke statu, CĆH 22, s. 18-34, którego wyniki przyjmuje H. F. 
Schmid, Die rechtiichen Grundlagen der Pfarrorganisation auf westsiayischem Boden und 
ihre Entwicklung wahrend des Mittelalters 1938, s. 38, przyp. 3 oraz 42-44 i 48, a częściowo 
Novotny, C. d. 1/3, s. 359-363, 372-376, którego zdaniem jednak nie było w Czechach sądów 
synodalnych, s. 408-409. Por. też W. Abraham. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy 
wieku XII, wyd. 3, 1962, opr. przez T. S. Unickiego, s. 183-190 i B. Ułanowski, O pokucie 
publicznej w Polsce, Odb. z RAUhf 23 (1889), s. 17-36. Zob. ks. I przyp. 2. 

5 Czyli przez tzw. "sąd Boży", stosowany w średniowiecznym prawie karnym. 
Szczegółowy opis takiego sądu zawiera najstarszy zwód zwyczajowego prawa polskiego, z 
poł. XIII lub pocz. XIV w. Próba żelaza polegała na przejściu przez obwinionego 3 kroków 
albo po rozżarzonym żelazie, albo z rozżarzonym żelazem w ręku; kto został oparzony, był 
uznany za winnego. Próby wody dokonywano rzucając na pobłogosławioną przez kapłana 
głęboką wodę obwinionego, któremu unieruchamiano ręce splecione pod kolanami, a pod 
łokcie wsuwano kij; jeżeli mimo to natychmiast nie tonął, tylko utrzymywał się na wodzie, 
uznawano go za winnego. Por. Najstarszy zwód prawa polskiego wydał, przetł. i wstępem 
opatrzył J. Matuszewski, Warszawa 1959, s. 212-226. i ryc. na s. 213. 

6 Por. przyp. 4 do ks. II. 
7 Tzw. dekrety Brzetysława I, najstarszy dochowany tekst prawodawczy państwa 

zachodniosłowiańskiego, wg Kosmasa zostały ogłoszone w r. 1039 w Gnieźnie 
(co G. Labuda, Słownik Staroż. Słow., I, s. 334 uważa za "czysty wymysł kronikarza") na 
zgromadzeniu pod przewodnictwem księcia, przy udziale bpa praskiego oraz dygnitarzy 
świeckich i duchownych. Zgromadzenie takie było słowiańską postacią instytucji znanej w 
ówczesnej Europie, jaką wprowadził w państwie frankońskim Karol Wielki, a mianowicie 
synodów państwowych, na których władca, jako najwyższy zwierzchnik spraw duchownych i 
świeckich w asystencji swoich arcybiskupów, biskupów i dygnitarzy świeckich stanowił 
prawa dotyczące tak spraw świeckich, jak kościelnych. Skąpe wzmianki źródłowe pozwalają 
jednak przypuszczać istnienie w Czechach i innych aktów prawodawczych tego typu, np. 
edykt Bolesława II dla św. Wojciecha, CDBI, nr 37; wzmianki Kosmasa: o załatwianiu spraw 
kościelnych przez Spycigniewa (II, 16), o zarządzeniach Brzetysława II dotyczących spraw 
religijnych (VI, 1 i 7). W Polsce dopatrywać się można tego typu aktu ustawodawczego we 
wspomnianych przez Thietmara, (s. 580-582, ks. VIII, rozdz. 2), zarządzeniach Bolesława 
Chrobrego, gdzie m. in. mówi o karze wyłamywania zębów za łamanie postu. Późniejszym 
polskim tekstem ustawodawczym podobnego typu, ogłoszonym w r. 1180 na zgromadzeniu w 
kolegiacie łęczyckiej, pod przewodnictwem Kazimierza Sprawiedliwego, przy udziale 
arcybiskupa, biskupów, książąt i dygnitarzy świeckich, są statuty łęczyckie dotyczące spraw 
kościelnych i świeckich (Kodeks Wielkop. I, nr 25). Najwięcej takich tekstów zachowało się 
na Węgrzech, a mianowicie dekrety królów św. Stefana z początku, św. Władysława z końca 
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XI w. i Kolomana, następcy Władysława. Por. V. Hruby, o. c., s. 27, 37-45; B. Ulanowski, 
o. C., s. 36-38, 44, 46, 68, 71-76; V. Vanećek, Dejiny stdtu a prava v Ceskoslovensku do roku 
1945, Praha 1964, s. 54-55. Do niedawna tekst dekretów Brzetysława I znany był tylko z 
przekazu Kosmasa. Obecnie znany jest drugi wariant, z kodeksu nr 230 kapituły w 
Ołomuńcu, spisanego w XIII w. Jest to streszczenie rozdz. 2-7 ks. II Kroniki Kosmasa, w 
formie historii przeniesienia ciała św. Wojciecha, rozpoczętej wyprawą na Polskę, a 
zakończonej ekspiacyjnym ufundowaniem przez Brzetysława I, z wyroku papieskiego, 
kościoła w Stara Boleslav. Dekrety są krótko ujęte w 6 punktów. V. Vanećek nie ogłosił 
całego opowiadania, tylko sam tekst dekretów (Śl. Ant. 3 (1952), s. 131-135). 

8 Por. przyp. 3 do ks. II. 
9 Obok napisu na odkrytej niedawno w fundamentach najstarszej katedry gnieźnieńskiej 

płycie grobowej, kryjącej "kości trzech braci", jest to drugi, najstarszy znany w Polsce napis. 
10 Kronika Sazawska, spisana przez tzw. Mnicha Sazawskiego w l. 1173-1177 na kanwie 

Kroniki Kosmasa i kontynuująca jego dzieło do r. 1162, uzupełnia to zdanie: "adductus est 
meus attavus consors in dero presbiter officio" - "był prowadzony, niestety nieszczęśliwie 
pojmany mój pradziad. Brat w godności duchownej starszy urzędem". Traktując oba rkp. 
Kroniki Sazawskiej tylko jako przekazy Kroniki Czechów, wielu historyków przyjmowało 
polskie pochodzenie Kosmasa, podczas gdy na podstawie tego tekstu można by się tylko 
domyślać polskiego pochodzenia Mnicha Sazawskiego. Ów jeniec był na pewno ważną 
osobistością; termin presbyter używany był także jako określenie biskupa. 
Por. M. Wojciechowska recenzja, tłum. rosyjskiego Kroniki Kosmasa, St. 2 r. 10 (1965), 
s. 165. 

11 Wyjaśnienia domaga się sprzeczność między datami na pocz. i na końcu tego ustępu. 23 
sierpnia rozłożono obóz pod Pragą, gdzie o świcie przybyła procesja z Pragi. Układ zdania 
sugeruje, że było to tego samego, a najdalej następnego dnia - tymczasem na końcu ustępu 
widnieje data 1 września. Możliwe jest opuszczenie jednego członu daty przez 
przepisywaczy. W rkp. Bud. np. (k. 33 r w. ostatni i 33 v, w. 1) napisano: Anno Dominice 
incarnacionis Millesimo • XXX • VIIII • Kalendas Septembris, czyli 1 września. Biorąc pod 
uwagę sformułowanie zdania na początku ustępu wydaje się prawdopodobne, że Kosmas 
napisał: Millesimo • XXX • VIII [albo VIIII] • Kalendas Septembris, czyli 8 (albo 9) dni przed 
Kalendami wrześniowymi, a więc 23 (albo 24) VIII; roztargniony kopista, widząc dwie 
jednakowe, albo prawie jednakowe liczby, mógł sądzić, że to omyłkowe powtórzenie i jedną 
liczbę opuścić. Domysł ten zdaje się potwierdzać red. Kroniki Czechów pióra Mnicha 
Sazawskiego (k. 40 r., w. 11), gdzie jest: Millesimo • XXXVIIII • VIII • Kalendas Septembris, 
a więc 24 VIII. Por. Bretholz edycja, s. 91. przyp. 2. 

12 Zob. n. 13 pod r. 1046. 
13 Cesarz Henryk II zm. w r. 1024. Chodzi o cesarza Henryka III, współregenta z ojcem, 

cesarzem Konradem II od r. 1028, króla niemieckiego od r. 1039 i cesarza rzymskiego w l. 
1046-1056. Kosmas nie wspomina o tym, że Henryk III objąwszy władzę po śmierci ojca 
4 VII 1039, już we wrześniu lub październiku przygotowywał wyprawę na Brzetysława, który 
nie pojawił się na dworze nowego suzerena, a przedtem samowolnie uderzył na Polskę. 
Brzetysław uniknął natychmiastowej wojny dając syna na zakładnika oraz obiecując stawić 
się na cesarskim dworze i spełnić żądania cesarza. Nie stawił się jednak osobiście, tylko w 
styczniu znów wysłał poselstwo - opisane przez Kosmasa w rozdz. 8 ks. II - będące raczej grą 
na zwłokę. Brzetysław chciał rozluźnić zależność od Cesarstwa i najprawdop. złączyć Czechy 
i Polskę pod panowaniem Przemyślidów. Było to sprzeczne z polityką Cesarstwa, w którego 
interesie leżało niedopuszczenie do utworzenia się dużego państwa słowiańskiego. Wzrost sił 
i przedsiębiorczość Brzetysława I oraz rozprzężenie panujące w Polsce mogły do tego 
doprowadzić. Cesarz podjął więc w sierpniu 1040 - opisaną niżej przez Kosmasa - wyprawę 
na Czechy, a przedtem wysłał do Polski, na czele niemieckiego oddziału zbrojnego, 
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prawowitego władcę kraju, Kazimierza Odnowiciela, aby przywrócił władzę dynastii 
piastowskiej. Por. Novotny C. d. 1/2, s. 32-33; Bretholz Geschichte, s. 130-131; T. Grudziński 
Uwagi o genezie rewolucji w Polsce za Kazimierza Odnowiciela Zapiski Tow. Nauk. w 
Toruniu XVIII za r. 1952 (1953), s. 101; D. B o rawska o. c., s. 193. 

14 Zob. przyp. 58 do ks. I. 
15 W okolicy dzis. Bródka, gdzie postawiono dla upamiętnienia zwycięstwa nad cesarzem 

kościółek św. Wacława. Por. Novotny C. d. 1/2, s. 36 i 40; A. Profous Miatni jmena v 
Cechach jejich vznik fsuwodni wyznam a zmeny I. Praha, 1947-1949, s. 188. 

16 Porażka wojsk cesarskich 22 i 23 VIII 1040 była tak wielka, tylu wybitnych rycerzy 
zginęło, że w jednym z nekrologów bawarskich pod datą 23 sierpnia zanotowano: "rzeź 
Bawarów w Czechach". Por. Novotny C. d. 1/2, s. 39. 

17 Pisarz nie znanego dziś odpisu Kroniki, który był główną podstawą rkp. Kap. (k. 71r, II, 
w. 13-15) i na nim się  wzorujących  późniejszych (z Donaueschingen k. 26v, I, w. 3-5; Rud. 
s. 44, w. 16-14 od dołu; Muz. k. 38v, I, w. 3-5; Brzew. s. 78, w. 1-2) wciągnął do tekstu pod 
"pusty" r. 1041 notkę marginalną, znajdującą się prawdop. na marginesie egzemplarza, z 
którego on przepisywał "Imperator Henryk walczy z księciem Brzetysławem i szpetnie 
zmuszony do ucieczki". Parkosza zapewne ukarał Brzetysław już w r. 1040. Jak opowiadają 
inne źródła (Annales Altahenses MGH SS XX, s. 794 i Kronika Hermana z Reichenau pod 
r. 1040 i 1041, MGH SS V, s. 123), w zwycięskiej walce wziął Brzetysław wybitnych jeńców, 
których dopiero na Boże Narodzenie 1040 wymienił za syna-zakładnika. W kwietniu 1041, na 
zjeździe książąt w Seligenstadt, nie chciał już cesarz rokować o pokój z poselstwem czeskim, 
żądając tylko bezwzględnej kapitulacji. Por, Novotny C. d. 1/2, s. 43-44. 

18 W sierpniu 1041 - a nie, jak mylnie pisze Kosmas, w r. 1042 - weszły do Czech wojska 
cesarskie od południa, północy i zachodu i spustoszyły cały kraj. Na wzgórzu Sibenice stanął 
cesarz 8 września. Wtedy, jak podają Annales Altahenses (MGH SS XX, s. 795), na stronę 
cesarską przeszło wielu możnych oraz bp Sewer. 29 września odzyskał Brzetysław łaskę 
cesarską dzięki wstawiennictwu żony Judyty - jak piszą Roczniki Grodzisko-Opatowickie 
(FRB II, s. 389) - i protekcji margrabiego Ekkeharda - jak informuje Annalista Saxo, 
(MGH SS VI, s. 386). Kosmas przemilcza niemiłe szczegóły, a mianowicie ciężkie warunki 
pokoju, na które Brzetysław musiał się zgodzić 29 września, i to, że w połowie października 
musiał przybyć do Ratyzbony, aby ukorzyć się przed cesarzem: szedł boso do tronu i padł do 
nóg cesarzowi przynosząc trybut i bogate dary. Henryk publicznie upokorzywszy 
zwyciężonego darował mu połowę nałożonej kontrybucji, przyjął od niego przysięgę 
wasalską z Czech oraz z dwóch okręgów odebranych Polsce (prawdopodobnie po lewej 
stronie Odry z Opolem i Wrocławiem), i zapewnienie, że wypuści wszystkich jeńców 
wziętych w Polsce i że nic więcej nie będzie usiłował podporządkować sobie z Polski ani z 
żadnej innej prowincji królewskiej poza wspomnianymi dwoma okręgami. Por. Annales 
Altahenses (MGH SS XX, s. 795-796); Novotny C. d. 1/2, s. 51-54; S. Kętrzyński Kazimierz 
Odnowiciel w: Polska X-XI wieku, Warszawa 1961, s. 457-460 i 476. 

19 Był to pierwszy rok ogólnoeuropejskiej, kilkuletniej klęski głodu, która objąwszy 
najpierw tereny zaalpejskie, w następnym roku wystąpiła również we Włoszech. Także 
Roczniki Grodzisko-Opatowickie notują pod r. 1095: "W Czechach i wszędzie nastała 
śmiertelność ludzi". (FRB II, s. 391). Por. F. Curschmann Hungersnote im Mittelalter, 
Leipzig 1900, s. 116-117 i 125. 

20 Redaktor rkp. Kap. (a może już pisarz głównego wzoru tego rkp.) dodał pod "pustym" 
r. 1053 (k. 71v, II, w. 5-6): "Święty Prokop opat umarł". Dokładnie powtórzył to rkp. z 
Donaueschingen (k. 27r, I, w. 4-5), z małymi zmianami rkp. Rud. (s. 45, w. 22-23) i Brzew. 
(s. 79, w. 9-10), a tylko notatkę na marginesie przy r. 1053: "Święty Prokop umarł", zawiera 
rkp. Muz. 
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21 Po pokoju ratyzbońskim stosunki polsko-czeskie były wciąż napięte. Kazimierz 
Odnowiciel nie mógł się pogodzić z oddaniem przez cesarza w lenno Brzetysławowi I 
"dwóch okręgów" zabranych Polsce w r. 1039. Licząc na poparcie, jakie miał u bardzo 
wpływowego w tym czasie wuja, arcypba kolońskiego Hermanna i u nowego ks. bawarskiego 
Konrada, swego ciotecznego brata, a także wykorzystując trudności wynikające z uciążliwych 
wojen Henryka z Węgrami i wreszcie jego chorobę. Kazimierz w pierwszej poł. r. 1050 zajął 
Śląsk. Brzetysław wnosił skargi, Kazimierz nie oddawał zdobyczy. Henryk, potrzebując 
pomocy obydwu w wojnach z Węgrami, wezwał ich do Kwedlinburga na Zielone Święta (22 
V) 1054 i rozstrzygnął sprawę tak, jak opowiada Kosmas, tj. przyznając Śląsk Kazimierzowi, 
w zamian za pieniężne odszkodowanie dla Czech. To rozstrzygnięcie przyczyniło się do 
polepszenia polsko-czeskich stosunków, nieprzyjaznych od czasów zajęcia Pragi przez 
Chrobrego. Por. S. Kętrzyński, o. c., s. 482-489 i Novotny Ć. d. 1/2, s. 70-71. 

22 Niemal równocześnie władca Rusi Jarosław Mądry (1054) i ks. czeski Brzetysław I 
(1055) wysunęli przed śmiercią na pierwsze miejsce w sposobie dziedziczenia tronu zasadę 
senioratu, zostawiając zwierzchnią władzę nad całym terytorium kraju i nad wszystkimi 
książętami najstarszemu z synów, z zaleceniem, aby zwierzchnim księciem był zawsze 
najstarszy wiekiem członek rodu. Był to w obu państwach początek rozdrobnienia 
feudalnego, co w Polsce nastąpiło o 84 lata później, po śmierci Krzywoustego (1138), który 
podobnie, wprowadzając seniorat jako zasadę dziedziczenia tronu statutem z r. 1138, starał się 
zabezpieczyć jedność państwa. Por. Latopis Nestora, rozdz. 58, MPH II, s. 709-710; Novotny 
Ć. d. 1/2, s. 73-79; V. Vanecek Dejiny stdtu a prava v Ceskosloyensku do roku 1946, 
Praha 1964, s. 70-71; Historia Polski I, s. 198-199. 

23 Wiadomość ta budzi poważne wątpliwości. W takim razie Spycigniew miałby na pewno 
trudności z ceremonią lenną, która odbyła się bez przeszkód w Ratyzbonie wkrótce po objęciu 
rządów. Poza tym żona jego Ida von Wettin była Niemką, i nie kto inny jak Spycigniew 
wypędził z klasztoru w Sazawie benedyktynów obrządku słowiańskiego i osadził tam opata 
Niemca. Ponadto żadne inne źródło nie wspomina o wypędzeniu Niemców przez 
Spycigniewa. Por. Bretholz Geschichte, s. 147 oraz edycja, s. 103, przyp. 7 i Novotny, C. d. 
1/2, s. 83-84 i 87. 

24 Zob. przyp. 88 do ks. I. 
25 Completorium (kompleta), zakończenie kapłańskiej modlitwy wieczornej, brewiarza. 
26 Kosmas ma na myśli tzw. superpelieum, tj. ubiór, który biskup wdziewał na szatę 

podbitą futrem. Spycigniew za 100 grz. srebra rocznie uzyskał od papieża Mikołaja II w r. 
1059 lub 1060 przywilej noszenia szat biskupich, w szczególności mitry biskupiej, inaczej 
infuły, tj. nakrycia głowy używanego podczas pełnienia funkcji liturgicznych. Ten sam 
przywilej papież Aleksander II (1061-1073) przyznał Wratysławowi, a papież Grzegorz VII 
potwierdził to w piśmie z 17 XII 1073. Por. G. Durandus Rationale Dwinorum officiorum 
(1612) III, 1, nr 10 i 11, s. 66 r; J. Braun Die liturgische Gewandung im Occident und Orient, 
1907, s. 72 i 139; CDB I, nr 57, 61 i 64; Novotny Ć. d. 1/2, s. 103-104; Bretholz edycja, s. 
107, przyp. 6 i 125, przyp. 1. 

27 Małżeństwo Judyty z byłym królem Węgier Piotrem Wenecjaninem, oślepionym i 
wygnanym w r. 1046 przez swego następcę Andrzeja I, jest zupełnie nieprawdopodobne, 
skoro po wypędzeniu przez Spycigniewa przebywała na Węgrzech, tak jak i Wratysław. 
Ponadto, najprawdop. Piotr umarł wkrótce po wygnaniu, jeszcze przed owdowieniem Judyty. 
Por. Novotny Ć. d. 1/2, s. 99-100. 

28 Opowiedzianą na chwałę Spycigniewa, a tak pouczającą dla współczesnych 
kronikarzowi książąt powiastkę zaczerpnął Kosmas z Żywotu papieża Grzegorza I Wielkiego, 
spisanego w l. 873-875 przez Jana Diakona tzw. rzymskiego, który to samo opowiada o 
cesarzu Trajanie. Por. Bretholz edycja, s. 109, przy p. 3. 
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29 Zapewne pisarz głównej podstawy, na której oparto tekst rkp. Kap., włączył do tekstu 
po dacie rocznej 1061 (k. 73 v, II, w. 2-3) notkę marginalną, zaznaczającą na marginesie 
pierwowzoru tej podstawy najważniejszą wiadomość ustępu 17: "Umarł Spycigniew książę 
Czechów". Z rkp. późniejszych opierających się na Kap. Powtórzyły to zdanie rkp. z 
Donaueschingen (k. 29 v. I, w. 1-3), Rud. (s. 48, w. ostatni) i Muz. (k. 40 v, II, w. 14 od 
dołu); nie powtórzył rkp. Brzew. 

30 W drugiej poł. lutego. 
31 3 III 1061. 
32 Do Bolesława Śmiałego, u którego przebywał przeszło 6 lat, bo od marca 1061 do 

śmierci bpa Sewera, tj. co najmniej do samego końca r. 1067. Zamiłowany w rzemiośle 
rycerskim mógł brać udział w walkach Śmiałego z Pomorzanami lub w posiłkowaniu przez 
wojska polskie węgierskiego Gejzy w r. 1063. Pobyt zbuntowanego brata na dworze polskim, 
dając możność ks. polskiemu mieszania się w sprawy czeskie, był bardzo niedogodny dla ks. 
Wratysława, szczególnie z uwagi na zupełną sprzeczność polityki Polski i Czech w stosunku 
do Węgier. Śmiały w walce o tron węgierski popierał Belę, a później syna jego Gejzę, a 
Wratysław swego szwagra Salomona; popieranego również przez Cesarstwo. Czujność 
Wratysława zaostrzyć musiało kontaktowanie się Jaromira z niechętnymi Wratysławowi 
braćmi Ottonem i Konradem, ks. morawskimi, którzy zawezwali Jaromira natychmiast po 
śmierci bpa Sewera. Por. T. Grudziński Bolesław Szczodry, zarys dziejów panowania, cz. I 
Rocz. Tow. Nauk. w Toruniu 57 za r. 1952 (1953), s. 69, 81-93, 112, 119, gdzie też cyt. 
wcześniejsza literatura. 

33 Za zdradę we wrześniu 1041. Zob. ks. II, 12 i przyp. 18 oraz Novotny C. d. 1/2, s. 55. 
34 Zob. przyp. 57 do ks. II. 
35 Po zdobyciu przez Przemyślidow Morawy zostały włączone do diecezji praskiej. Po 

rozbiciu państwa wielkomorawskiego uległa też rozbiciu jego kościelna organizacja, 
arcybpstwo wielkomorawskie. Istnieli jednak w X w. bpi morawscy. Najstarszy katalog bpów 
ołomunieckich wymienia pierwszego bpa morawskiego Jana, a po nim na lata 942-961 
Sylwestra. Także protokół synodu arcybpstwa mogunckiego, odbytego 28 IV 975, obok bpa 
praskiego wymienia bpa morawskiego, bez podania imienia; może był nim, nazwany jedynie 
przez Kosmasa, Wracen? Novotny (C. d. 1/1, &. 594 przyp. 1. Zob. też s. 609-610, gdzie 
literatura) przypuszcza za B. Dudikiem Dejiny Morawy II, 1875, s. 27-28, że nie było to 
pełnoprawne biskupstwo ze stałą siedzibą. Za pełnoprawne natomiast uważa je Bretholz 
Geschichte, s. 150. Zob. też przyp. 88 do ks. I i 55 do ks. II. 

36 Jak już 60 lat temu domyślał się T. Wojciechowski Szkice historyczne XI w., s. 164, a 
obszerniej rozważył T. Grudziński, o. c., s. 118-128, 135-141, pogotowie wojenne wojsk 
Wratysława na polskiej granicy było wywołane obawą przed interwencją polską na rzecz 
Jaromira; prawdop. kontakty braci Konrada i Ottona, ks. morawskich, z Bolesławem 
Śmiałym, za pośrednictwem przebywającego na polskim dworze kandydata na bpa praskiego 
najmłodszego brata Jaromira, były przyczyną utworzenia przez Wratysława w r. 1062 lub 
1063 nowego bpstwa morawskiego, obsadzonego przez wiernego sobie duchownego, które i 
osłabiało pozycję bpa praskiego, i równocześnie szachowało morawskich książąt juniorów. 
Popieranie przez Śmiałego czeskich juniorów było przyczyną "najniebezpieczniejszej 
niezgody" (infestissima dissensio), trwającej kilka lat, którą, jak informuje rocznikarz 
Lambert z Hersfeldu, (MGH SS V, s. 187), próbował załagodzić cesarz Henryk IV, wzywając 
obu słowiańskich władców do Miśni, we wrześniu 1071. 

37 Chodzi o króla (od 1053) Henryka IV, który jako cesarz (od 1084) był trzecim z kolei 
Henrykiem, nie drugim. 

38 Daty dzienne się nie zgadzają, gdyż w r. 1068, 26 czerwca przypadał w czwartek, a 2 
lipca była środa; daty te zachodziły zgodnie w r. 1066. 
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39 Błędnie zamiast Proteusz, starzec morski, którego podstępy polegały na przybieraniu 
różnych postaci. 

40 Psalm 50 Dawida, o charakterze pokutnym i żałobnym, rozpoczynający się słowami: 
"Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia Twego". Spór obydwu biskupów, 
rozpoczęty napaścią bpa Jaromira-Gebharda, znalazł echo w pismach papieskich do arcybpa 
mogunckiego, do króla Wratysława i do obu bpów. Por. CDB I, nr 60, 62, 63, 65-73, 75, 76. 

41 Rudolfa jako posła papieskiego w sprawie Gebharda wymienia tylko Kosmas. 
Apocrisarius był to pierwotnie specjalnie upełnomocniony przedstawiciel papieża na dworze 
cesarza bizantyńskiego, później, po schizmie, rzadko występuje ta godność w Kościele 
rzymskim w innych przypadkach.  Pisma papieskie mówią  o posłowaniu w sprawie 
Gebharda legatów Bernarda i Grzegorza (CDB I, nr 62, 65, 66). Niektórzy uczeni 
przypuszczali, że było tylko to jedno poselstwo, a Kosmas pokręcił imiona. Trzeba chyba 
jednak przyznać rację Bretholzowi (edycja, s. 124 przyp. 3), wskazującemu na list Grzegorza 
VII do arcybpa mogunckiego (CDB I, nr 68), w którym papież pisze, że "często listami, a 
kilkakrotnie także przez posłów" starał się sprawę tego sporu załatwić, a więc było kilka 
poselstw i nie ma powodu kwestionować posłowania Rudolfa. 

42 Pisma papieskie z 31 I 1074 do bpa Gebharda i do ks. Wratysława polecają obu bpom, 
Gebhardowi i Janowi, stawić się w Rzymie 13 kwietnia. Por. CDB I, nr 65 i 66 i Novotny, 
Ć. d. 1/2, s. 173. 

43 W sierpniu 1074; jednak ta data jest błędna, gdyż już 16 IV 1074 pisze papież do ks. 
Wratysława, że po pokajaniu się Gebharda przywrócił go na bpstwo praskie, natotomiast spór 
o dobra z bpem Janem, który z powodu nieobecności Jana nie mógł być rozstrzygnięty, 
odkłada się do przyszłorocznego synodu. Por. CDB I, nr 70. 

44 List taki nie istnieje; prawdop. jest to "list opatrzony pieczęcią papieską", jaki otrzymał 
Gebhard wyjeżdżając z Rzymu, o czym wspomina pismo papieskie do ks. Wratysława z 
16 IV 1074. Kosmas opowiada tak, jakby Gebhard tylko raz jeździł do Rzymu, tymczasem 
był 2 razy; na synodzie wielkopostnym w Rzymie w r. 1075 – jak czytamy w piśmie 
papieskim z 2 III 1075 (CDB I, nr 75) - zapadł wyrok podziału spornych dóbr, po połowie 
między obu biskupów, dopóki któryś z nich wyraźniej nie udowodni dokumentami swojej 
racji; w takim przypadku ostateczne rozstrzygnięcie zapadnie za lat 10. Por. Novotny Ć. d. 
1/2, s. 167-171. 

45 Chodzi o Leopolda II Babenberga, margrabiego Austrii (bawarskiej Marchii 
Wschodniej) w l. 1075-1102, syna Ernesta nie Lucza. 

46 Kosmas zupełnie nie wspomina o istotnej przyczynie tej wojny - a trudno uwierzyć, że 
nie była mu znana. Margrabia Leopold stanął po stronie Hermana Luksemburga, wybranego 
w sierpniu 1081 królem niemieckim przeciw Henrykowi, który za to odebrał mu bawarską 
Marchię Wschodnią i nadał jako lenno Wratysławowi, z tym, żeby ją sam zajął. Bitwa odbyła 
się na terytorium Marchii, pod dziś. miejscowością Mailberg na płd. wsch. od Znojma. Kilka 
wierszy opisu bitwy wziął Kosmas dosłownie z opisu bitwy króla  wschodniofrankońskiego  
Arnulfa z Normanami nad Dyla w r. 891 w Kronice Reginona z Prüm, której 
sformułowaniami - jak wiadomo – tak często się posługiwał. Nie zniekształciło to jednak 
informacji o bitwie, jak świadczy konfrontacja z drugim mówiącym o niej źródłem, tj. z 
żywotem współczesnego wypadkom bpa passawskiego Altmanna, zajadłego przeciwnika 
Henryka IV. Por. F. Kurze Reginonis abbatis Prümiensis Chronicon, s. 137-138; Vita 
Allmanni, MGH SS, s. 236-237; Bretholz Geschichte, s. 179; Novotny Ć. d. 1/2, s. 235-238. 

47 Redaktor rkp Kap. albo pisarz jego głównego pierwowzoru dodał bezpośrednio po dacie 
12 maja: "król Henryk oblegał Rzym przez dwa lata" łącząc to z tą datą (k. 79v, I, w. 6-4 od 
dołu). Świadectwem mechanicznego odpisywania ksiąg jest fakt, że tę nielogiczność 
(w jednym dniu oblegał przez 2 lata) powtórzyły rkp.: z Donaueschingen k. 36r, I, w. 4-1 od 
dołu) Rud. (s. 59, w. 29-30) i Muz. (k. 46v, II, w. 11-9 od dołu); tylko pisarz rkp. Brzew. 
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spostrzegł, że coś tu nie w porządku, połowicznie jednak błąd naprawił, bo po dacie 12 maja 
dodał: "i w tym samym roku król Henryk przez dwa lata oblegał Rzym. I został imperatorem 
rok potem, 1084" (s. 105). 

48 Pod "pustym" r. 1084 redaktor rkp. Kap. dodał: "król Henryk stał się imperatorem" (k. 
79 v. I, w. ostatni); powtórzyły to rkp.: z Donaueschingen (k. 36r, II, w. 3-5), Rud. (s. 59, w. 
31-32) i Muz. (k. 46v, II, w. 8-6 od dołu); o Brzew. zob. przyp. 47 do ks. II. 

49 Kosmas rok wcześniej datuje śmierć Judyty, która - jak ustalił O. Balzer Genealogia 
Piastów, s. 101_104 i 119 - zm. 25X111086. O poselstwie do opactwa Saint Gilles w płd. 
Francji opowiada również na końcu I ks. Gall-Anonim podając inne szczegóły, uzupełniające 
opowiadanie Kosmasa; mówi, że prośbę o wstawiennictwo do św. Idziego podjęto za radą bpa 
poznańskiego Franka, wymienia dary: posąg chłopca i kielich ze szczerego złota, a oprócz 
tego "złoto, srebro, paliusze, święte szaty" i przytacza list Wł. Hermana i Judyty do opata. 
Por. Maleczyński   edycja,   s. 57-59;   Grodecki-Plezia, s. 60-62; Novotny C. d. 1/2, s. 278, 
przyp. 1. 

50 Synod ten odbył się z końcem kwietnia i pocz. Maja 1085. Por. Bretholz Geschichte, s. 
180 i Novotny C. d. 1/2, s. 245. 

51 Tytuł królewski był jedyną  rekompensatą,  jakiej udzielił Henryk IV za niezachwianą 
wierność Wratysławowi, który nigdy nie objął w posiadanie żadnego z lenn nadawanych mu 
przez Henryka, a potem, bez żadnego względu dla Wratysława, zwracanych kajającym się 
poprzednim posiadaczom, ani łużyckiego, ani miśnieńskiego, ani austriackiego. Także tytuł 
króla polskiego, o ile - jak sądzą niektórzy uczeni - nie był jedynie wymysłem Kosmasa, był 
tylko pustym dźwiękiem, i tylko objawem pretensji Cesarstwa do zwierzchności nad polskim 
tronem i demonstracyjnym protestem przeciw trzem polskim koronacjom wbrew Cesarstwu. 
Nie szczędził za to cesarz Wratysławowi zewnętrznej pompy; w Moguncji sam mu włożył 
koronę na głowę, a do sakralnej ceremonii – mimo że ochotę wypełnienia tej funkcji zdradzał 
arcybp magdeb., a powinien był ją wykonać zwierzchnik diecezji praskiej arcybp moguncki - 
wyznaczył najdostojniejszego w Rzeszy purpurata, arcybpa trewirskiego. Por. Novotny C. d. 
1/2, s. 253 i 260; Bretholz Geschichte, s. 180. 

52 Bp Jan, zm. 25 listopada, najprawdop. w 1085, nie w 1086 r.; w każdym razie żył w 
czasie synodu mogunckiego. Por. Novotny C. d. 1/2, s. 257 przyp. 1. 

53 W tekście opuszczono jakieś słowo, zapewne imiesłów, jak sądzi Bretholz edycja, s. 
135 przyp. 1 "prolatum (privilegium), tj. ogłoszony (przywilej)". Lepiej chyba byłoby 
obtentum, tj. otrzymany. 

54 Kosmas przytacza (I, 22) rzekomy list papieża Jana XIII do ks. czeskiego, wyrażający 
zgodę na założenie bpstwa praskiego, sfałszowany z końcem XI lub pocz. XII w. (por. przyp. 
40 do ks. I), a w rozdz. 34 mówi o przywileju papieskim dla bpstwa praskiego, określającym 
jego granice, wywalczone przez Bolesława II, bez wymienienia imienia papieża (por. s. 167); 
przywilej św. Wojciecha potwierdzony przez cesarza i papieża to trzecia wersja kronikarza. 

55 przytoczony przez Kosmasa dokument był przedmiotem wielu rozpraw tak polskich, 
jak czeskich i niemieckich uczonych, reprezentujących najrozmaitsze poglądy na 
autentyczność dokumentu oraz podających rozmaite interpretacje zawartych w nim 
informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o opisane w dokumencie wsch. i pół. granice diecezji 
praskiej, które wg różnych badaczy odzwierciedlały albo stan z czasów państwa 
wielkomorawskiego, albo z okresu założenia bpstwa praskiego, albo stan z różnych lat XI w. 
Podstawą rozważań są 3 odpisy nie dochowanego do dziś oryg.: pochodzący z końca XI w. 
znajdujący się w Staatsarchiv w Monachium, w Kronice Kosmasa i przepisany w XIII lub 
XIV w. w I ks. regestów katedry mogunckiej. Wg dotąd przeprowadzanych - bynajmniej nie 
ukończonych - badań, oryg. był autentyczny i w każdym razie z niego sporządzona była kopia 
monachijska; dzieje zaś wystawienia tego dokumentu, który tyle kłopotu sprawia historykom, 
prawdop. przedstawiały się następująco: Na synodzie w Moguncji, odbywanym z końcem 



 159

kwietnia i początkiem maja 1085, bp Gebhard przedłożył "swoją dawną skargę" na 
wyodrębnienie (w r. 1083) bpstwa ołomunieckiego (zob. II, 30 i 31), w której niezgodnie z 
prawdą stwierdzał, że wyodrębnienie to nastąpiło bez zgody bpa praskiego - wg prawa 
kanonicznego przesądzało to sprawę na jego korzyść. Obok tego przedłożył Gebhard rzekomy 
"przywilej św. Wojciecha", opisujący granice diecezji praskiej, najpewniej   falsyfikat, 
spreparowany   jednak prawdop. w części dotyczącej granic zach. biskupstwa na podstawie 
nie zachowanego aktu fundacyjnego bpstwa praskiego z lat siedemdziesiątych X w. (973), a 
w części dotyczącej granic wsch. i płd. na podstawie zaginionego aktu dotyczącego bpstwa 
morawskiego,  przypuszczalnie również z X w., być może wspomnianego przez Kosmasa w 
rozdz. 15 ks. I "przywileju kościoła morawskiego" (zob. s. 127 w ks. I). Gebhard, po 
kilkuletnim sprawowaniu urzędu kanclerza królestwa niemieckiego, na pewno potrafił 
zręcznie   spreparować falsyfikat.   Związał go z imieniem św. Wojciecha dla nadania mu 
większej powagi i dlatego także, że w czasie bpstwa św. Wojciecha Morawy najprawdop. 
podlegały rzeczywiście bpowi praskiemu. Synod rozsądził sprawę po myśli bpa Gebharda i 
taka też zapadła decyzja cesarska, z którą Gebhard zaraz wysłał do Rzymu swego kapelana 
Albina, celem uzyskania zatwierdzenia papieskiego, o które zresztą zwrócił się cesarz na 
interwencję arcybpa Wezilona. Musiał być sporządzony jakiś tekst pisemny, i to co najmniej 
w 2 egzemplarzach, dla papieża i dla kancelarii cesarskiej, jako podstawa do wystawienia 
prawnie ważnego dyplomu, a chyba i trzeci dla bpa Gebharda; najprawdop. ten tekst pisemny 
zredagował notariusz przychylnego Gebhardowi arcybpa mogunckiego Wezilona, posługując 
się pismami przedłożonymi przez Gebharda. Do papieża nie mogła być wysłana jakaś luźna 
notatka bez śladów cesarskiej akceptacji; dlatego wydaje się zupełnie logiczne i prawdop. 
opatrzenie pisemnego tekstu sporządzonego na obrady synodu signum Henryka IV, 
stwierdzającym cesarską akceptację. Opatrzony pieczęcią dyplom, sporządzony wg 
obowiązujących reguł kancelaryjnych, stwierdzający, że sprawa była załatwiona na synodzie 
w Moguncji, i reprodukujący oprócz pieczęci ówczesne signum cesarskie - wystawiono 
dopiero 29 IV 1086 w Ratyzbonie. Z olbrzymiej literatury podaję tylko kilka pozycji. Przede 
wszystkim recenzję B. Krzemieńskiej i D. Treśtika artykułu Beumana i Schlesingera (por. s. 
11 Wstępu), która omawia krytycznie ów artykuł, rzucając nowe światło na dokument, dzięki 
zbadaniu zaniedbywanej dotąd formalnej strony dokumentu, opowiadając się za 
autentycznością dokumentu, ale twierdząc, że Kosmas nie był w Moguncji. Poza tym prace 
obszernie cytujące i omawiające literaturę przedmiotu: Novotny Ć. d. 1/1, s. 609-612, zwł., s. 
610, przyp. 2; B. Stasiewski Untersuchungen ilher drei Quellen zur altesten Geschichte und 
Kirchengeschichte. Polens Breslauer Studien zur historischen Theologie XXIV (1933), s. 118-
171; K. Buczek O dokumencie biskupstwa praskiego z r. 1086 Rocz. Hist. 15 (1939) z. l, s. 
31-36 i 39-43; tenże Ziemie polskie przed tysiącem lat PAN, Oddział w Krakowie, Prace 
Kom. Nauk Hist. V (1960). 

56 Zob. przyp. 37 do ks. II. 
57 W kopii monachijskiej dok. czytamy: "sine antecessorum suorum suoque consensu", 

czyli bez zgody jego i jego poprzedników. Kosmas opuścił słówko "sine", co całkowicie 
odwraca sens, bo znaczy dosł. tłumacząc: za zgodą jego i poprzedników jego. W czasie 
pisania Kroniki Czechów odrębność bpstwa ołomunieckiego była sprawą dawno przesądzoną, 
natomiast wciąż ciągnął się spór o dobra na Morawach, rzekomo należące się bpstwu 
praskiemu (oprócz 12 wsi w Czechach i 100 grz. srebra), jako rekompensata za zgodę na 
wyodrębnienie bpstwa ołomunieckiego (por. II, 21) Novotny Ć. d. 1/2, s. 122) twierdzi nawet, 
że te dobra, tj. gród Podivin i wsie Sekyr Kostel i Sliwnice, miał właśnie bp praski oddać 
bpstwu ołomunieckiemu. Kosmas brał czynny udział w sporze - jeździł do ks. na Ołomuńcu 
Ottona Pięknego, w sprawie odebranego przez księcia prawa targu we wsi Sekyr Kostel (zob. 
III, 33). W interesie pomyślnego dla Pragi rozstrzygnięcia sporu zostało popełnione pobożne 
fałszerstwo, podtrzymujące wersję, że dobra te były darowane katedrze św. Wita, w zamian 
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za zgodę na wyodrębnienie bpstwa ołomunieckiego. Spór skończył się w 19 lat po śmierci 
Kosmasa przyznaniem Podwiną jednak bpstwu ołomunieckiemu (CDB I, nr 72, 73, 138, 157). 

58 W rkp. Bud. (k. 50r, w. 26) czytamy: suffragio per F actum (wstawieniu się przez... 
stało się); w lukę mogącą zmieścić 5-6 liter później wpisano F. W innych starszych rkp. nie 
ma luki, ale widać, że we wzorze było coś niejasnego. Tylko w rkp. Lip. widoczne jest 
wyskrobane per, s. 161, w. 14) i pisarz bez żadnej luki rozpoczyna dużą literą nowe zdanie od 
Factum. W rkp. Wied. (k. 60v, w. 4 od dołu) nie ma już śladów per i tak samo po suffragio. 
Factum rozpoczyna nowe zdanie. Pisarz rkp. Szt. lepiej już rozwiązał tę trudność pisząc 
bezpośrednio po suffragio pactum est; nie rozpoczął nowego zdania, co właściwie oddaje sens 
tego, co autor chciał powiedzieć. Słusznie postąpił redaktor rkp. Kap. (k. 80 v. I, w. 8 od dołu) 
pisząc suffragio peractum est; tak niechybnie było w oryg., w którym najprawdop. zgłoski per 
i actum były rozdzielone albo dziurą w pergaminie, albo kleksem, co nazbyt skrupulatny lub 
mało inteligentny kopista starał się oddać luką między zgłoskami. W tych kolejach jednego 
słowa w różnych przekazach tekstu widzimy, w jaki sposób rodziły się zniekształcenia i 
przeinaczenia sformułowań w rkp. średniowiecznych. 

59 B. Krzemieńska i D. Trestik w art. przytoczonym w przyp. 55 do ks. II, wysuwają 
przypuszczenie, że Kosmas, chociaż napisał, że sam widział, jak cesarz na synodzie w 
Moguncji kreślił swój znak na dokumencie dla bpstwa praskiego, to jednak tam nie był. 
Autorzy wskazują, że opisowi synodu mogunckiego brak jest tych plastycznych cech 
naoczności, jakie ma np. opis synodu w Mantui (zob. II, 49), że jest schematyczny, brak w 
nim szczegółów i sklecony jest ze zwrotów zaczerpniętych z Kroniki Reginona z Prüm, co 
świadczy, że Kosmas oparł się nie na własnych obserwacjach, tylko na samym tekście 
przywileju, a więc w Moguncji nie był. Rozważenie całości sytuacji nasuwa jednak 
wątpliwości, czy przypuszczenie Autorów jest słuszne. Przecież wśród słuchaczy i 
czytelników dzieła Kosmasa było na pewno sporo ludzi, którzy dobrze wiedzieli, czy Kosmas 
był, czy nie był na synodzie w Moguncji. Raczej wydawałoby się, że Kosmas, stwierdzając z 
naciskiem, że sam widział, jak cesarz zatwierdzał podawany w Kronice tekst, wykorzystywał 
właśnie powszechną znajomość faktu jego bytności na synodzie w Moguncji, w celu 
podkreślenia wiarogodności sfałszowanego przez siebie tekstu. Por. przyp. 55 do ks. II. 

60 Zob. przyp. 51 do ks. II. 
61 Marchię Miśnieńską nadał Henryk IV w lenno Wratysławowi w lecie 1076, o czym 

pisze Lambert z Hersfeldu w swoich Rocznikach (MGH SS V, s. 250), dodając, że poprzedni 
margrabia Ekbert zaraz odebrał zajęte przez Wratysława grody. Część jednak Marchii 
Miśnieńskiej Wratysław utrzymał, mimo nawet przywrócenia jej przez Henryka IV Ekbertowi 
na zjeździe w Ratyzbonie w r. 1081; oprócz grodu Hvozdec ziemie Niżańską i Budziszyńską, 
które stanowiły wiano Judyty córki Wratysława i Świętawy, wydanej w r. 1088 za Wiprechta 
z Groitzsch. Por. Novotny C. d. 1/2, s. 197-199 i 274-277. 

62 W rkp Rud. kopista dodał pod "pustym" r. 1089: "Powstanie kościoła wyszehradzkiego" 
(s. 63, w. 31), a za nim powtórzył to pisarz rkp. Brzew. (s. 113, w. l). W rkp. Muz. obok daty 
1089 (k. 49 r) czytamy: "Zrodziła się wojna między biskupem i księciem". 

63 26 VI 1090. Niektórzy uczeni przesuwali o rok wcześniej zgon Gebharda, gdyż w r. 
1090 antypapież Klemens był już wygnany z Rzymu. Jednak Bretholz w Studien zu Cosmas 
III. Das Todesjahr des Prager Bischofs Gebhard N. Archiv 35 (1910), s. 679 obronił datę 
Kosmasa. Referuje to Novotny Ć. d. 1/2, s. 291 przyp. 2. Gebharda pochowano w katedrze 
św. Wita (zob. III, 55). 

64 Widocznie okres Wielkiego Postu spędzał biskup nie przy katedrze, lecz w którymi ze 
swoich dworów. 

65 Por. przyp. 37 do ks. II. 
66 Oznaczenia daty nie zgadzają się. W drugim tygodniu po Wielkanocy w r. 1091 nie 

środa przypadała na 17 kwietnia, tylko czwartek (XV Kalendas Maii); Bretholz edycja, s. 48, 
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przyp. 2 przypuszcza, że w oryg. było LIX Kalendas Maii, czyli 23 kwietnia, na który to dzień 
wszystko się zgadza. Paliła się nowo zbudowana część. 

67 Zob. II, 39. 
68 Symbole niewolnictwa. 
69 Zob. przyp. 37 do ks. II. 
70 W r. 1092 20 września wypadał w poniedziałek, nie w piątek. Zaćmienie słońca w 

piątek 23 IX 1093 notuje Chronicon Bernoldi MGH SS V, ś. 457. Bretholz w Studien zu 
Cosmas II, s. 683 przyp. 1l i edycja, s. 158 przyp. 1 przypuszcza, że zdanie to zostało 
omyłkowo wpisane na niewłaściwym miejscu, może już przez autora, a może dopiero przez 
kopistę. 

 
PRZYPISY DO KSIĘGI TRZECIEJ 

 

1 Por. I, 5. 
2 Napad Brzetysława na Śląsk nastąpił przed wrześniem 1093; mimo zapłacenia zaległego 

trybutu przez Wł. Hermana i przekazania Kłodzka w lenno Krzywoustemu przez Brzetysława, 
pokój nie utrwalił się. W Czechach znajdowali schronienie zbiegowie z Polski zbuntowani 
przeciw ciężkim rządom palatyna Sieciecha. Znajdował również poparcie Zbigniew 
upominający się o swoje prawa. W Polsce  przyjmowano  chętnie  wrogich  Brzetysławowi 
Wrszowców. Powtarzały się utarczki przygraniczne. W maju 1096 Brzetysław napadł znów 
na Śląsk, zajął i zniszczył gród Bardo nad Nysą i wystawił w dogodnym dla siebie miejscu 
nowy gród Kamieniec (III, 4, wiadomość tę powtarza prawie dosłownie Kronika książąt 
polskich z końca XIV w. MPH III, s. 457). Ten okres walk polsko-czeskich zakończył się - na 
krótko zresztą – zjazdem Brzetysława z Krzywoustym w Żatcu, w r. 1099, opisanym przez 
Kosmasa w rozdz. 9 ks. III. Por. K. Maleczyński Bolesław Krzywousty. Zarys panowania, 
Kraków 1947, s. 15; Noyotny C. d. 1/9, s. 365-372, 395-396. 

3 Chodzi o Henryka IV. 
4 Wiadomość o tym synodzie przekazał tylko Kosmas; z opisu wynika, że towarzyszył on 

biskupom w tej podróży. Por. Bretholz edycja, s. 162, przyp. 6. 
5 Z pocz. pierwszej wyprawy krzyżowej, w drugiej połowie maja 1096, przechodził przez 

Czechy wielki oddział krzyżowców pod dowództwem Folkmara (czy Folchera), księdza z 
Francji, który przemocą chrzcił i obrabowywał Żydów. Por. Novotny C.d, 1/2, s. 376 n. 

6 Męcina był kuzynem Bożeja; o używaniu słowa frater zob. przyp. 29 do ks. III. Słusznie 
przypuszcza Novotny, że odkryte przez Brzetysława przewiny rodu Wrszowców musiały 
mieć związek z Polską; zdaje się świadczyć o tym fakt, że stało się to podczas wyprawy na 
Polskę, jak też łaskawe przyjęcie wygnańców przez ks. polskiego, Wł. Hermana. Kosmas - 
zgodnie z zapowiedzią w przedmowie do ks. III - przemilcza szczegóły tej drażliwej sprawy, 
podobnie jak wiele innych, np. przyczyny uwięzienia w Kłodzku Ołdrzycha, syna Konrada, 
stryjecznego brata Brzetysława (III, 5). O roli Wrszowców wypowiadano różne nie dość 
uzasadnione przypuszczenia: przedstawiano ich jako reprezentantów starych tradycji 
słowiańskich albo jako stronników ks. morawskich (por. Novotny Ć. d. 1/2, s. 370-374, który 
referuje te poglądy). Jedno jest pewne - Wrszowcy byli śmiertelnymi wrogami zwierzchniej 
władzy Przemyślidów., najprawdop. ich niedosięgłym dążeniem było zdobycie władzy 
książęcej dla swego rodu (zob. przyp. 68 do ks. I). Wrszowcy okaleczyli, a potem 
zamordowali Jeromina (I, 34 i 42 oraz III, 23), zamordowali Brzetysława II (III, 13), stale 
spiskowali z Polską przeciw Przemyślidom, umieli ich skłócić między sobą, jak np. 
Borzywoja i Świętopełka (III, 17). Przemyślidzi odpłacali im pięknym za nadobne. 
Największego pogromu Wrszowców - poza wymordowaniem wielu członków tego rodu w 
r. 1003 przez Bolesława III Rudego - dokonał Świętopełk w r. 1108 (III, 23 i 24), a i on z 
poduszczenia Wrszowców został zamordowany (III, 27). Niektórzy Wrszowcy uciekający do 
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Polski pozostali w nowej ojczyźnie, na co wskazują ich rodowe imiona Warsz i Męcina 
(Mutina), powtarzające się w XIII w. w rodzie Rawiczów. Por. J. Lippert Social-Geschichte 
Böhmens in vorhussitischer Zeit I, 1896, s. 182-188; Novotny C. d. 1/2, s. 370-371; 
F. Piekosiński Rycerstwo polskie wieków średnich I, Kraków 1896, s. 182, 208-209; 
S. Smolka Niepoprawny ród w: Szkice historyczne I, 1882. 

7 Zob. przyp. 3 do ks. III. 
8 Krzywoustego, od r. 1093 lennika ks. z ziemi kłodzkiej. Por. przyp. 2 do ks. II. 
9 Syna króla Wratysława, przyszłego króla Władysława I. 
10 20 grudnia. 
11 Kosmas pomieszał pokrewieństwa. Sighard miał brata bpa w Freising, ale imieniem 

Henryk (1098-1137) i drugiego brata, nie szwagra, imieniem Fryderyk. Współcześnie bp o 
imieniu Udairich (Udairicus, 1092-1121), był w bawarskiej Passawie. Por. Bretholz edycja, s. 
177 przyp. 2. 

12 Wergiliusz, Eneida ks. VII, w. 335: tu potes unanimos armare in proelia fratres. 
13 Znak zodiaku Waga przypada na początek półrocza zimowego, czyli na początku 

drugiego tysiąclecia naszej ery na sam koniec września. Por. Chronologia polska, pod red. B. 
Włodarskiego. Warszawa 1957, s. 27 oraz przyp. 10. 

14 Chodzi o króla Henryka V. Do opisywanych poniżej nieściśle przez Kosmasa 
wypadków doszło o rok wcześniej. Już 12 XII 1104 opuścił młody król ze swoimi 
zwolennikami obóz cesarski koło Fritzlar udając się do bawarskich nieprzyjaciół ojca. 
Pozyskiwał nowych zwolenników, walczył ze stronnikami ojca i w końcu września 1105 
przybył do Ratyzbony. Tam po niewielu dniach, idąc z ogniem i mieczem przez Bawarię, 
pojawił się cesarz Henryk IV; uciekając przed nim syn wycofał się na północ. Wtedy to na 
pomoc cesarzowi przybyli dwaj szwagrowie, Borzywoj i Leopold III   margrabia   Marchii 
Wschodniej (Austrii), ten jednak, namówiony przez Henryka V, pierwszy zawrócił do domu, 
a w ślad za nim uczynił to Borzywoj, którego do szybkiego powrotu skłaniał napad 
Świętopełka ołomunieckiego na Czechy (Novotny C. d. 1/2, s. 427, przyp. 2). Wspomniani tu 
przez Kosmasa Dietpold i Berengar już z końcem r. 1104 przeszli do obozu Henryka V. 
Cesarz widząc się opuszczonym podążył przez Czechy i Saksonię do Moguncji. W 
przychylnym sobie Leodium, gdzie zm. 7 VIII 1106, znalazł się o wiele później, na wiosnę 
1106, w toku dalszej walki o władzę, po uprzednim uwięzieniu i zdetronizowaniu przez syna, 
a następnie uwolnieniu przez zwolenników. Por. G. Meyer v. Knonau, V (1904), s. 203, 220, 
230-252; 314 i poprzedni 17 rozdz. ks. III. 

15 Gall Anonim, III, 20 streszcza krótko smutne losy Borzywoja; pisze również, że 
Sobiesław przebywał na dworze Krzywoustego, który udzielał mu pomocy i rady celem 
szkodzenia dobremu imieniowi starszego brata Władysława. Por. Maleczyński edycja, s. 145; 
Gródecki - Plezia, s. 54; III, 46 i przyp. 48 do ks. III. 

16 Zob. przyp. 14 do ks. III. 
17 Roczniki Grodzisko-Opatowickie i Kanonik Wyszehradzki (FRB II, s. 362 i 207) 

wymieniają syna Świętopełka Wacława. Także redakcja Kroniki Czechów spisana przez 
Mnicha Sazawskiego (rkp. Wied. k. 85 r, w. 7-8) uzupełnia tekst Kosmasa: "podniosła do 
piersi malutkiego synka imieniem Wacław", po czym dokładnie powtarza ustęp o nadaniu mu 
przez cesarza imienia Henryk. Słuszne więc chyba jest domniemanie Novotneho C.d. 1/2, s. 
445-446 przyp. 3, że Świętopełk miał jednego syna dwojga imion Wacław-Henryk. 
Por. Bretholz edycja, s. 188 przyp. 5. 

18 Prawdop. przyczyną tej nieudanej wyprawy była próba wprowadzenia na tron węgierski 
Almosa, wygnanego przez brata Kolomana, króla węgierskiego, a od r. 1102 także króla 
Kroacji i Dalmacji. Zajął on niektóre nadbrzeża i wyspy na Adriatyku, należące niegdyś do 
państwa wschodniofrankońskiego - i te Henryk V chciał rewindykować, szachując Kolomana 
popieraniem Almosa i wytaczając pretensje o krzywdy wyrządzone na Węgrzech 
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uczestnikom pierwszej wyprawy krzyżowej. Almos najpierw uciekł do Polski i został zrazu 
gościnnie przyjęty przez Krzywoustego.. Wkrótce jednak Krzywousty zawarł przymierze z 
Kolomanem przeciw Cesarstwu, a pośrednio przeciw wasalom Cesarstwa ks. czeskim, 
przewidujące, że w razie napadu niemieckiego na jeden z krajów sprzymierzonych drugi 
sprzymierzeniec najedzie najpotężniejszego lennika Niemiec, Czechy; wobec tego Almos 
zwrócił się o pomoc do Cesarstwa. Po wkroczeniu cesarza do Węgier Krzywousty z 
Borzywojem uderzyli na Czechy i korzystając z pomocy stronników Dorzywoja, przede 
wszystkim Wrszowców, zbliżyli się do Pragi na odległość 70 km, zmuszając tym Świętopełka 
do szybkiego odwrotu z Węgier. Por. Meyer v. Knonau, VI (1907), s. 81-83; K. Maleczyński 
Wojna polsko-niemiecka 1109 r., Wrocław 1946, s. 8-9. 

19 Catonis philosophi liber post los. Scaligerum vulgo dictus Dionisii Catonis Disticha de 
moribus ad utium recensuit F. Hauthal, 1869, s. 30, ks. II, dystych 17: "Utere Quaesitis 
modice. Cum sumptus abundat, Labitur exiguo, ouod partum est tempore longo". Kosmas 
przytoczył tylko drugi wiersz dystychu. 

20 Por. przyp. 6 do ks. III. 
21 O tej drugiej wyprawie Świętopełka na Węgry daje wiadomość tylko Kosmas, a za nim 

przepisujący tę wzmiankę z Kroniki Czechów Annalista Saxo. Por. Bretholz, edycja, s. 195 
przyp. 1 i Novotny Ć. d. 1/2, s. 461, MGH SS VI, s. 747. 

22 To jest Lotaryńczyków. 
23 Kosmas krótko i niejasno wspomina o wojnie polsko-niemieckiej w r. 1109. 

Niewspółmierna do początku opisu, zaznaczającego wielką siłę armii cesarskiej, jest dalsza 
informacja o tym, co ta armia zdziałała. Już 20 września zwalnia cesarz wojska czeskie, 
chociaż dopiero w tym miesiącu nadeszły, gdy tymczasem cesarz stanął nad Odrą prawdop. 
już w pierwszej pół. sierpnia. Nieznane są powody tego opóźnienia Czechów, dzięki któremu 
atak niemiecki nie mógł nastąpić w najodpowiedniejszej, letniej porze roku. Źródła 
niemieckie na ogół mówią tylko o spustoszeniu kraju i łupach wziętych przez cesarza, jedynie 
kronikarz bawarski z przełomu XI i XII w., Ekkehard z Aury (MGHSS VI, s. 243) pisze, a 
powtarza za nim Annalista Saxo (MGH SS VI, s. 747), że cesarz wymógł zapłatę długo 
odmawianego trybutu. Obszernie opisuje zdarzenia związane z tą wojną Gall Anonim w 
ks. III, 3-16 (Maleczyński edycja, s. 129-142; Gródecki-Plezia, s. 139-143). Datując początek 
oblężenia Głogowa na 24 sierpnia wyraźnie podnosi, że cesarz wycofał się bez sukcesu, 
"trupy swoich wioząc za cały haracz", którego się domagał. O politycznym znaczeniu tych 
wypadków por. K. Maleczyński Wojna polsko-niemiecka, s. 10-11, 28, 32-34; tenże Bolesław 
Krzywousty, s. 68-72; zob. też Meyer v. Knonau, VI, s. 96 i Novotny C. d. 1/2, s. 464. 

24 Owidiusz Metamorfozy, ks. VI, w. 252: intima fatifero rupit praecordia ferro, przytacza 
Kosmas dosłownie. 

25 Czyli 21 września. O zamordowaniu Świętopełka mówi wiele źródeł. Wśród nich 
Annales Pegavienses (MGH SS XVI, s. 250-251), podają - inaczej niż Kosmas - że księcia 
zabił żołnierz Wiprechta z Groitzsch, który chciał zwolnić tron czeski dla swego szwagra 
Borzywoja. Meyer v. Knonau, VI, s. 100 i Novotny, Ć.d. 1/2, s. 165-166, który podaje 
literaturę - rozważywszy obie relacje, dają wiarę raczej informacjom Kosmasa. Bardzo ostro 
Gall Anonim w III, 16 (Maleczyński, edycja, s. 142-143; Gródecki-Plezia, s. 151-152) osądza 
Świętopełka, za którego - jak pisze - "doradą wkroczył cesarz do Polski"; podnosi 
wiarołomność ks. czeskiego w stosunku do Krzywoustego, który przecież pomógł mu w 
zdobyciu tronu. Pisze krotko, odmiennie niż wylewny, choć nie zaangażowany osobiście w 
żałobie po księciu Kosmas, że Świętopełk "pośrodku swoich padł przebity oszczepem przez 
pewnego prostego żołnierza, a nikt z jego ludzi nie podniósł ręki do pomszczenia go"; uważa, 
że "Bóg, dla dania przykładu innym, godną jego czynów dał mu zapłatę". Por. przyp. 6 do 
ks. III. 

26 Por. przyp. 13 do ks. III. 
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27 Kosmas przemilcza, że do sukcesu Borzywoja walnie przyczynił się wypad do Czech 
Krzywoustego i stoczona tam zwycięska bitwa "wśród lasów", która wiążąc siły 
przeciwników umożliwiła Borzywojowi zajęcie Pragi. Pisze o tym Gall Anonim (III, 17) 
Maleczyński, edycja, s. 143-144; Grodecki-Plezia, s. 153. Por. K. Maleczyński, Bolesław 
Krzywousty, s. 76. 

28 To jest między Pragą a Wyszehradem. Kosmas znów źle zapamiętał mit grecki o synu 
Pelopsa (nie Pelona) Atreuszu, który w Mykenach (nie w Argos) podał swemu bratu 
Tiestesowi pieczeń z jego pomordowanych synów. Zwrócił już na to uwagę ok. r. 1612 Paweł 
Jesin (Gessenius), w swoim egzemplarzu wydania z r. 1607. Por. A. Kolaroc, s. 14 Studien zu 
Cosmas von Prag, 11/4, s. 201; przyp. 5. Kroniki Czechów i B. Bretholz, 686-687 i edycja. 

29 Byli stryjecznymi braćmi. Kosmas, zgodnie z ówczesnym zwyczajem, używa słowa 
frater (brat) także na oznaczenie brata stryjecznego. Por. Bretholz, edycja, s. 176, przyp. 4; 
obszerniej o tym Loserth, Archiv für osterreichische Geschichte 64 (1883), s. 60. 

30 To jest kapitule katedralnej. 
31 28 września. 
32 Najmłodszy z synów Wratysława Sobiesław już w r. 1107 towarzyszył w ucieczce do 

Polski Borzywojowi, po odebraniu mu tronu przez Świętopełka, i przebywał na dworze 
Krzywoustego aż do r. 1111, kiedy ks. Władysław pod naciskiem Krzywoustego pozwolił mu 
wrócić i powierzył zarząd Zatca z okolicą (III, 37). W czerwcu 1113 Sobiesław znów musiał 
uciekać z kraju; po wymknięciu się z przejściowej niewoli niemieckiej dotarł do Polski i tym 
razem przebywał tam aż do marca 1115 (Novotny, C.d. 1/2, s.496, 504, 509, 514). 
Dwukrotnie - pochlebnie - wspomina Sobiesława Gall Anonim, który na dworze 
Krzywoustego pisał swoje dzieło w l. 1113-1115, w czasie pobytu tam ks. czeskiego. Na 
pewno znali się, a jest możliwe, że niektóre informacje miał Gali od Sobiesława, np. o 
najeździe polskim na Czechy, w którym brał udział, choćby o tym, że "błagając Bolesława nie 
dawał mu brać łupów, wzniecać pożarów i niszczyć kraju" ojczystego (III, 20 i 25) 
Maleczyński, edycja, s. 145, 147, 154; Gródecki-Plezia, s. 154, 166; M. Wojciechowska, 
Kosmas z Pragi a benedyktyni, s. 353. 

33 Wg jednych Cidlinę, wg innych Łabę. Por. Bretholz, edycja, s. 207, przyp. 1. 
34 Por. przyp. 67 do ks. I. 
35 Bitwę nad Trotiną opisuje nie tylko Kosmas, ale i Gall Anonim, III, 20-23, 

(Maleczyński, edycja, s. 145-153; Gródecki-Plezia, s. 154-165). Obydwa opisy są podobne i 
w zasadzie zgodne, na co zwrócono uwagę już w r. 1934 (K. Maleczyński, Źródła literackie 
Kroniki Galla Anonima, Sprawozd. Tow. Nauk. we Lwowie XIV, z. 1, s. 54-58); Gall jednak 
przesadza w ocenie ważności tego zwycięstwa Polaków. Obydwa opisy oplecione są dokoła 
tego samego schematu: wymiana poselstw, długie przemowy obu książąt, krótkie przemowy 
księcia u Galla, a komesa Dzietrzyszka u Kosmasa; ponadto zwraca uwagę użyty przez Galla 
w przemowie Krzywoustego motyw hymnu "Dies irae", którego Kosmas używa sławiąc 
zwycięstwo Brzetysława I nad Polakami w r. 1039. Nasuwa się przypuszczenie, że był to 
pojedynek literacki Kosmasa z autorem Kroniki Polaków; nie wydaje się możliwe, aby przy 
tak żywych - choć nieprzyjaznych - kontaktach dworów książęcych polskiego i czeskiego 
nadworni dziejopisowie nie wiedzieli o sobie. 

36 Por. przyp. 32 do ks. III. 
37 Cała zapiska jest pomylona. Henryk V (nie IV) w podróż do Rzymu po koronę cesarską 

wyruszył w sierpniu 1110, w lutym 1111 był krótko w Rzymie, dokąd wrócił 13 kwietnia i w 
tym dniu się koronował. Zielone Święta święcił już w powrotnej drodze w Weronie (21-
23 maja) i tam zastali go spóźnieni tarczownicy czescy, którzy dlatego nie brali udziału w 
walkach w Rzymie i – jak ironicznie zaznacza Kosmas- "cali i nienaruszeni wrócili". 
Por. Novotny, C.d. 1/2, s. 498-499 i 500 przyp. 1. 
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38 Kosmas przeinacza wiersz 252 z VI ks. Eneidy, pisząc: Rumpunt fatifero precordia 
vulnere terno. Por. przyp. 24 do ks. III. 

39 Widocznie nazwa grodu była w oryg. tak niewyraźnie napisana, że żaden kopista jej nie 
odczytał. Niektóre rkp. po słowach "gród zwany" (castrum nomine) pozostawiały miejsce na 
wpisanie nazwy (rkp. Bud. k. 65 r., w. 4; Kap. k. 98v, II, w. 10-9 od dołu; Rud. s. 91, w. 1; 
Muz. k. 65v, w. 18; Brzew. s. 169, w. 5 od dołu), pisarz rkp. z Donaueschingen przepisał 
nomine, a nie zostawił miejsca na nazwę, a inne rkp. w ogóle to opuściły (Szt. k. 303 r. I, 
w. 36; Lip. s. 241, w. 17, Wied. k. 95v, w. ostatni; Br. k. 234-240 r, I, w. 7-8).  

40 Por. przyp. 32 do ks. III. 
41 Bolesław był nie tylko wujem Władysława, ale w roku 1113 został także jego 

szwagrem, ożeniwszy się z Salomeą, córką Henryka hr. Bergu, a siostrą Rychezy żony 
Władysława i Zofii żony ks. morawskiego Ottona II (Otika), stryjecznego brata Władysława. 
Te trzy siostry dość dużą rolę odegrały w sprawach dynastycznych Polski i Czech. 

42 W tym miejscu w rkp. Br. od k. 234 r, II, w. 5 od dołu do k. 234v, II, w. 7 od dołu 
włączono w tekst w pełnym brzmieniu dok. erekcyjny klasztoru benedyktynów w Trebic, z 
kościółkiem św. Benedykta, bez daty; klasztor ten ufundowali ks. morawscy, bracia Lutold i 
Ołdrzych, synowie ks. Konrada. 

43 Chodzi o wielką klęskę Węgrów w bitwie z cesarzem Ottonem I nad rzeką Lech w r. 
955, w której uczestniczył jako lennik cesarski ks. czeski Bolesław I Srogi, na czele 1000 
rycerzy. Opisując panowanie Bolesława I Kosmas nie wspomina o udziale Czechów w tej 
bitwie. Por. Bretholz, Geschichte, s. 106. 

44 3 I 1117 była środa. Inne źródła wspominają o trzęsieniu ziemi w tym dniu po 
północnej stronie Alp w Lotaryngii w Leodium (Anseimi Gemblacensis, Continuato Sigeberti, 
MGH SS VI, s. 376) i w Szwabii w Zwiefalten, (Annales Zwiefaltenses, MGH SS X, s. 55), 
ale ani w Czechach, ani w Lombardii. Bretholz, edycja, s. 217, przyp. 2, przypuszcza, że 
Kosmas pomylił się o rok, ponieważ w r. 1118 3 stycznia był czwartek. 

45 Druga wzmianka o śmierci Bożeciechy, pod identyczną datą dnia i miesiąca, figuruje w 
tzw. Necrologium Olomucense. Jest to podręczna księga liturgiczna, brewiarz, opatrzony 
kalendarzem, z zapisanymi obok niektórych dat dziennych imionami zmarłych, związanych 
za życia z użytkownikami księgi. Jak świadczy miniatura dedykacyjna, brewiarz ten powstał 
w związku z osobą bpa ołomunieckiego Henryka Zdika, będącego - obok św. Grzegorza, 
któremu ofiarowuje dokument erekcyjny kapituły w Ołomuńcu - centralną postacią miniatury. 
Miniatury dedykacyjne wyobrażały zazwyczaj figuralnie lub w inny sposób albo tego, komu 
dedykowano księgę, albo dedykującego, albo obydwie strony. W każdym przypadku wśród 
zmarłych wymienionych w zawartym w księdze kalendarzu, oprócz osób, za które 
obowiązany był modlić się kler katedry ołomunieckiej, a więc zmarłych bpów ołomunieckich 
oraz fundatorów i dobrodziejów kościoła, były też na pewno osoby związane z bpem 
Henrykiem Zdikiem, który niewątpliwie był pierwszym użytkownikiem tego brewiarza. Imię 
żony Kosmasa, .praskiego dziekana, trudno wiązać z jakimiś dobrodziejstwami świadczonymi 
katedrze ołomunieckiej, prawdopod. jest powiązanie z Henrykiem Zdikiem. Pamiętająca ręka 
wpisała Bożeciechę tylko w ten jedyny nekrolog; nie przekonuje argument, że bez żadnego 
związku z użytkownikiem brewiarza zapis ten tam właśnie "przeszedł" przez mechaniczne 
przepisanie z Kroniki Kosmasa ani gołosłowne twierdzenie, że Bożeciecha mogła być Jakąś 
krewną, ale w żadnym wypadku matką Henryka Zdika. (Z. Fiala Jindrich Zdik a Kosmas, 
(O puvodu Jindricha Zdika), Zapisky katedry ceskoslovenskych dejin a archwniho studia, 
Filosoficka fakulta Universita Karlova VII (1963), s. 15, przyp. 41); dlaczego nie "przeszły" 
do tego nekrologu inne liczne imiona zeszłych z tego świata, wymieniane w Kronice z 
datami? Kosmas figuruje w różnych nekrologach, w tym jednak zapisany jest pełniej niż 
gdzie indziej, z zaznaczeniem godności kapłańskiej: "Kosmas presbyter, dziekan praskiego 
kościoła". Obydwa te zapisy w podręcznej księdze liturgicznej bpa Henryka Zdika pozostają 
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poważnym poparciem hipotezy, że był synem Kosmasa i Bożeciechy. Por. V. Richter, Rodice 
Jindricha Zdika, Ćasopis Matice Moravske, 69 (1950), s. 101-104; M. Flodr, Skriptorium 
olomucke, Praha 1960, s. 22-24. 

46 Annalista Saxo pisze pod tym rokiem: "Największa powódź była w całej Europie" 
(MGH SS VI, s. 755). Objęła ona także Polskę; Rocznik Troski notuje pod rokiem 1118: "W 
tym samym roku wylew wód w całym kraju" (MPH II, s. 832). Por. Curschmann, o. c., s. 131. 

47 W przepisanym w XV w. rkp. przechowywanym w Donaueschingen włączono w tekst 
w tym miejscu (k. 59v, I, w. 9-12) zapiskę: "W tym roku założony został klasztor Vilemov, z 
rozkazu księcia Władysława, na prośbę komesów Wilhelma i Hermana". 

48 Borzywoj znowu pozbawiony tronu uszedł na Węgry, gdzie 2 II 1124 umarł. Ostrożna 
wypowiedź Kosmasa, który poprzestaje na zanotowaniu faktu, napominając swą muzę 
"wystrzegaj się mówić prawdę", pozwala się domyślać, że kronikarz nie aprobuje tego, co 
zaszło. Por. ks. III przyp. 50. 

49 Na zewnętrznym marginesie k. 67v rkp. Muz., przepisanego w XV w., zanotowano przy 
tym zdaniu: "gród Przimda zbudowany". Opisowi położenia grodu odpowiada "spadzista 
skała", o wysokości 847 m, znajdująca się na płn. od dzisiejszej miejscowości Primda. 
Por. Bretholz, edycja, s. 220, przyp. 1 i Novotny, C. d. 1/2, s. 535, przyp. 1. 

50 Wzorem Kosmasa w formułowaniu ostatnich słów umierającego bpa Hermana była 
przedśmiertna wypowiedź bpa Ditmara, przekazana przez Jana Kanapariusza w Żywocie 
pierwszym św. Wojciecha. Zob. Piśmiennictwo czasów Bolesława Chrobrego, tłum. 
K. Abgarowicz, wstęp i komentarze J. Karwasińska, Warszawa 1966, s. 34-35. Kosmas 
ustami biskupa w pośredniej i zawoalowanej formie wypowiada swój ujemny sąd o zatargach 
dynastycznych w rodzie panującym po śmierci Brzetysława II, którego był gorącym 
wielbicielem. We wzmiankach o Borzywoju widoczna jest sympatia autora do 
nieszczęśliwego księcia; w opisie zdarzeń tuszuje on nieudolność Borzywoja, niemniej - choć 
w wierszowanym epitafium uchyli się od dociekania przyczyn jego niepowodzeń jako władcy 
(III, 54) - pisząc o objęciu władzy przez Borzywoja, mimo że nie był najstarszym członkiem 
rodu, zaznacza wyraźnie, iż było to wbrew "sprawiedliwości Czechów" (III, 13), czyli wbrew 
zasadzie senioratu, sformułowanej w dekretach Brzetysława I. Por. przyp. 7 do ks. II oraz 27, 
32 i 48 do ks. III. 

51 Panoszą (czes. panoše), odpowiednik właściwego w tym miejscu znaczenia użytego 
przez Kosmasa terminu cliens, to deminutivum słowa "pan"; oznacza osobę niższego stanu 
szlacheckiego, uzależnioną od mocniejszego pana. Por. V. Brandl, Glossarium illustrans 
tiohemico-morayicae historiae fontes, 1876, s. 219-222; H. Jire ek, Prove historicky sloyar, 
s. 236. 

52 Sporna jest w literaturze interpretacja nie dość precyzyjnie sformułowanej notatki 
Kosmasa o jego synu. Jedni sądzą, że dwa razy wymieniony w tym ustępie Henryk jest jedną 
osobą, inni, że "Henryk [zwany] i Zdik", późniejszy bp ołomuniecki (1126-1150) i "Henryk, 
syn mój" to dwie różne osoby, inni jeszcze, że w notatce chodzi o dwie różne osoby, ale 
"Henryk [zwany] i Zdik" to kto inny niż późniejszy biskup, przypadkiem tylko posiadający 
dwa takie same imiona. Chcąc zrozumieć tę notatkę zgodnie z intencją autora, nie można 
stosować tylko czysto formalistycznej interpretacji (zob. Z. Fiala, o. c., s. 12, przyp. 24 i 26), 
lecz przed wszystkim rozważyć opisany przez Kosmasa fakt w świetle stosunków tego czasu i 
starać się odczytać notatkę oczyma ówczesnych czytelników. Otóż na pielgrzymkę do 
Jerozolimy wybrało się grono "dobrze urodzonych", pod przewodnictwem komesa 
Długomiła, a przyłączyli się do nich i inni, mniej ważni. Podróż do Ziemi Świętej była 
wówczas czymś stosunkowo rzadkim i zaszczytnym, zrozumiała więc byłaby intencja 
Kosmasa uwiecznienia w Kronice udziału w pielgrzymce swego syna, i chyba jest jasne, że w 
takim przypadku imienia tego syna trzeba by szukać między wymienionymi uczestnikami 
podróży. Podniesiono jednak możliwość, że w pielgrzymce brał udział sam Bertold, bez 



 167

swego pana (por. Z. Fiala, o. c., s. 12). Jest to, w ramach ówczesnych zwyczajów, mało 
prawdop. i jako coś nietypowego spowodowałoby chyba jakiś komentarz autora, np. że syn 
wysłał swego panoszę na pielgrzymkę albo że mu się pozwolił przyłączyć do wyprawy. 
Trzeba też sobie uprzytomnić, że notatka, dla nas niejasna, na pewno nie budziła wątpliwości 
ówczesnego czeskiego czytelnika, który dobrze wiedział, kim był syn Kosmasa. Jeżeli 
wiedział, że był nim "Henryk, [zwany] i Zdik", to nie potrzebował powtórzenia w następnym 
zdaniu drugiego imienia, wystarczyły mu do zorientowania się słowa "Henryka syna mego". I 
inny jeszcze wzgląd rzeczowy przemawia za tym, że Kosmas mógł być ojcem Zdika. 
Bezsporny jest fakt pochodzenia Zdika z "księżego rodu". Wybitna pozycja Zdika w 
hierarchii duchownej i w europejskim życiu politycznym - był, jak pisze kronikarz Jarloch, 
"najbardziej znanym mężem na obydwu dworach, tj. papieskim i cesarskim" (FRB II, s. 491) 
- równoczesne zajmowanie ważnych stanowisk duchownych i świeckich przez jego bliskich 
krewnych, uzasadniają przypuszczenia, że nie było to pierwsze pokolenie "księżego rodu", ale 
że już jego ojciec był znaną osobistością mającą wyrobione stosunki w europejskich kręgach 
duchownych intelektualistów; na tym tle nabierają głębszej wymowy zapisy nekrologiczne w 
zdikowym brewiarzu (por. przyp. 45 do ks. III). Kanonik praski Magnus, brat Zdika, byłby 
więc drugim synem Kosmasa; na pewno nie uniemożliwia tego pokrewieństwa, jak twierdzi 
Z. Fiala, (o. c., s. 15-16) okoliczność, że Kosmas pisząc o synu pielgrzymie nie wymienił 
drugiego syna. Por. hasło Henryk Zdik, w Słowniku Staroż. Słow. II/1, s.206-208. Za Fialą 
opowiedział się D. Treštik. Kosmas, s. 42. 

53 Kanonik Wyszehradzki (FBB II, s. 227), podaje jej imię, Adelajda; ojciec jej Almos był 
oślepiony przez brata Kolomana, którego synem był Stefan. 

54 Chodzi o Henryka V. 
55 Ks. saski Lotar, od r. 1125 król niemiecki, od r. 1133 cesarz (zm. 1137), interweniował 

w sprawie Marchii Miśnieńskiej nie tylko dlatego, iż sądził, ze winien to uczynić jako ks. 
saski, lecz również ze względów rodzinnych; jego żona Rycheza była przyrodnią siostrą 
bezpotomnie zmarłego w r. 1123 margrabiego Henryka II v. Eilenburg. Por. O. Posse, Die 
Markgrafen von Meissen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Grossen 1881, tablice 
s. 210 i po 304. 

56 Naprzeciw obozu ks. czeskich był obóz ks. Lotara, a nad Muldą obozował z 
Wiprechtem arcypb. moguncki Adalbert I, mianowany w r. 1109, wyświęcony 1115, zm. 
1137. Por. Hauck, III s. 932. 

57 Bretholz, edycja, s. 227 w. 1 oraz przyp. 1, błędnie, bez uzasadnienia zmienia na los, 
wyraźnie w rękopisach vos (w rkp. Bud. k. 69r. w. 18) później poprawione na vobés. 

58 24 listopada Annalista Saxo, (MGH SS VI, s. 760) odpisawszy z Kosmasa tylko ustęp o 
rozlokowaniu obozów za grodem Hvozdec, pisze dalej: "A Wiprecht wrócił jakby uciekając; 
zaś książę Czech, wielu straciwszy, odszedł do swego kraju". Widocznie nie obyło się bez 
walki. Por. M. v. Knonau VII, s. 255-257. 

59 Por. przyp. 50 do ks. III. 
60 Imię Podziwina wymienia także Krystianowa Legenda. Por. Bretholz, edycja, s. 228, 

przyp. 1, i Novotny, C. d. 1/1, s. 477 i 1/2, s. 738, przyp. 3. 
61 Chodzi o Henryka V. 
62 25 lipca nie doszło do tej wyprawy. Por. Bretholz, edycja, s. 221. 
63 22 V 1124. Judyta, pierwsza żona Wiprechta z Groitzsch, córka Wratysława i 

Świętawy, zm. 5 XII 1108. O końcu życia Wiprechta, który parę miesięcy przed śmiercią 
został zakonnikiem w ufundowanym przez siebie klasztorze benedyktyńskim w Pegau, por. 
M. v. Knonau, VII, s. 266-267. 

64 Por. przyp. 10 do ks. I. 
65 Wg kanonu zaćmień, zaćmienie 11 VIII 1124 r. Istotnie zaczęło się przed południem, a 

szczyt jego przypadł ok. wpół do trzynastej. Wynika stąd, że Kosmas liczył godziny doby od 
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północy, wg tradycji hellenistycznej wywodzącej się z Aleksandrii; było to praktykowane 
tylko przez bardzo wysoko wykształconych średniowiecznych uczonych. Por. też Bretholz, 
edycja, s. 232, przyp. 7. 

66 Kopista rkp. Lip. (s. 259, w. ostatni i 260, w. 1-3) dodał w tekście zdanie, które 
późniejszy korektor ujął w klamry: ,,W roku tysiącznym i jeszcze siedemdziesiątym, w 
granicach Anglów ujrzano ogon komety. W roku tysiącznym setnym od tego mniej jeden 
Jeruzalem wzięli silni męstwem Frankowie". 

67 Chodzi o Ottona II (Otika), syna Ottona Pięknego ks. morawskiego. 
68 Charakterystyczne nagromadzenie uczonych reminiscencji; z Publiusa Papiniusa 

Statiusa, Silvae, w. 269: "bowiem nie stworzeni z twardego diamentu" i z ks. VIII, w. 120-
121, Metamorfoz Owidiusza: "nie jest twoją rodzicielką Europa, lecz niegościnna Syrta, 
Tygrys armeński i południowym wiatrem wzburzona Charybda". 

69 Otto bp bamberski (1102-1139), a przedtem kanclerz Henryka IV, odegrał pewną rolę w 
życiu politycznym i Polski, i Czech. Jak dowiadujemy się z listu Krzywoustego do biskupa, 
przytoczonego w ust. 6. ks. II, Żywotu Ottona biskupa bamberskiego, napisanego przez 
Herborda z Micheisbergu, i z innych wzmianek w tym żywocie (MGH SS XII, s. 748-750) 
oraz z informacji dwóch jeszcze autorów żywotu biskupa Ottona, Mnicha i, Prufenning i 
Ebona z Micheisbergu, Otto był w przyjaźni z Krzywoustym od czasów, kiedy pełnił funkcje 
kapelana na dworze Wł. Hermana, prawdopodobnie od r. 1080, do czasu kiedy (na krótko) 
zastał kanclerzem Henryk IV. Po śmierci pierwszej żony Hermana pośredniczył w układach o 
małżeństwo księcia z siostrą Henryka IV Judytą, wdową po królu węgierskim Salomonie, 
przywiózł ją do Polski i pełnił przy niej rolę łącznika z cesarskim bratem. Na życzenie i pod 
protektoratem Krzywoustego, już jako biskup, podjął w r. 1124 pierwszą wyprawę misyjną na 
Pomorze. Ze sprawami czeskimi związała go przyjaźń z bpem praskim Hermanem. Ważną i 
pomyślną integracją w tok dziejów czeskich było skuteczne poparcie przez Ottona 
bamberskiego starań królowej Świętawy i zwolenników najmłodszego jej syna Sobiesława o 
pogodzenie go z umierającym ks. Władysławem i zapewnienie mu następstwa tronu. 
Por. Novotny, C.d. 1/2, s. 440, 556-557; M. v. K nonau, VII, s. 291 i 307, przyp. 62. 

70 W dwóch rkp. przepis, w XV w., tj. w Rud. (s. 100) i Muz. (k. 72 v, I, w. 8-11), a także 
w obydwu rkp. opartej na Kronice Czechów, Kronice Sazawskiej, (rkp. Drezd. zwęglony, wg 
Bretholza, edycja, s. 237, w. 28; rkp. Wied. k. 106r przy w. 14 dopisane na marg. ręką 
XVII w.) w tym miejscu kończy się ks. III, a zaczyna ks. IV. Rozdz. 59 nosi wyraźnie 
charakter przedmowy do nowej części dzieła, której autor nie zdołał już skończyć, więc w 
większości odpisów po prostu weszła w skład ks. III. 

71 Ważna informacja, że młodzi Czesi poświęcający się nauce studiowali we Francji. 
72 Kosmas myli się w dacie dziennej. W większości rkp., przede wszystkim w Budź. (k. 

72v, w. 3) i Szt. (k. 304r, I, w. 6-7 od dołu) widnieje wyraźnie: VI Kalendas iunii quarta 
existente feria in ebelomada sacrosancta pentecosten, czyli: 26 maja, we środę, w tygodniu 
najświętszym Zielonych Świąt. Tymczasem w r. 1125 26 maja przypadał we wtorek i w 
drugim tygodniu po Zielonych świętach. Niektóre źródła podają, że przez 3 noce przed 23 V 
1125, a więc i 20 maja, we środę w tygodniu Zielonych Świąt, był wielki mróz (Cronica S. 
Petri Erfordensis Moderna, MGH SS XXX, cz. 1, s. 361; pod datą 20 maja Ekkehardi 
Chronicon Unwersale, MGH SS VI, s. 264, a za nim Annalista Saxo, MGH SS VI, s. 762). 
Por. Bretholz, edycja, s. 240, przyp. 11 Curschmann, o.c., s. 135. 

73 W rkp. Bud. (k. 72v, w. 8) i nkp. Szt. (k. 301v, I, w. ostatni): In eiusdem ebdomade in 
sabbato III kal. iunu, czyli w sobotę 29 maja, tymczasem 29 maja był piątek, a w tygodniu 
Zielonych Świąt sobota przypadała na 23 maja, prawdziwy dzień śmierci Henryka V. Por. M. 
v. Knonau VII, s. 323. 

74 Nie tylko ów ksiądz zwyciężający pokusę cielesną, ale i Kosmas pisząc tę opowieść 
wzorował się na rozdz. 2 ks. II Dialogów papieża Grzegorza Wielkiego, który opisuje w nim 
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podobne przeżycie św. Benedykta; niektóre zdania Kosmas dosł. powtarza albo trochę tylko 
przeinacza. Por. Bretholz, edycja, s. 240, przyp. 4; Migne Patrologiae cursus completus, 
Series Latina 66 (1866), s. 132 i ks. L. F. Karczewski, Dyalogi, czyli rozmowy historyczne 
zawierajce opisy życia Osób świątobliwością znamienitych i o Nieśmiertelności duszy 
napisane przez S. Grzegorza Wielkiego Papieża, Doktora Kościoła wieku VI, z oryg. łac. 
przełożył, 1884, s. 49. 

75 Zaraz po opowieści o szalejącym księdzu, rkp. Szt. kończy Kronikę zdaniem, którego 
nie ma w żadnym innym rkp.: Hucusque cosme decani pragensis editio, "Aż dotąd wydanie 
[dzieło] Kosmasa dziekana praskiego". Również w tym jedynym tylko rkp. brak - kończącej 
Kronikę we wszystkich pozostałych rkp. - notatki o śmierci autora. Być może, pisarz tego rkp. 
przepisywał Kronikę z egzemplarza sporządzonego za życia autora. 

 
 
 
 
 


