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Prolog
NA POâÁTKU JE LIBU·E
ãkoli je mezi prvními ãesk˘mi panovníky také Ïena, mytická
knûÏna Libu‰e, téma manÏelek ãesk˘ch kníÏat a králÛ stále
ãeká na zevrubné zpracování. Je samozfiejmé, Ïe vliv manÏelek mohl v mnohém podmiÀovat rozhodování mocn˘ch manÏelÛ, vût‰inou v‰ak zÛstávaly ve stínu sv˘ch protûj‰kÛ a jen obãas se vynofiují
z toku ãasu jako silné osobnosti, jimÏ se dafiilo v˘znamnû ovlivÀovat
osudy âeského království. Ze vzdálenûj‰í stfiedovûké minulosti se v‰ak
aÏ na v˘jimky nedochovaly písemné prameny a do historie vstupovaly
povûsti, které si vyprávûl lid. Skuteãnost b˘vala jistû i jiná, ãasto aÏ
v˘raznû odli‰ná.
Tato kniha je pokusem poukázat na rozdíly mezi tradiãní povûstí
a historickou skuteãností, kterou mÛÏeme odvodit od skutkÛ jejich
manÏelÛ, záznamÛ v dobov˘ch kronikách ãi dal‰ích písemnostech.
Zaãnûme s nejstar‰ím a nejvût‰ím národním m˘tem ãeské historie,
spojen˘m s pfiedpokládanou existencí Ïeny, které bylo pozdûji dáno
jméno Libu‰e.
Podle na‰í nejstar‰í národní mytologie je první ãeskou panovnicí,
která se provdala za Lemúzana (Lemúzové – men‰í slovansk˘ kmen,
Ïijící na severu âech v okolí fieky Bíliny) Pfiemysla Oráãe a stala se
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Fiktivní portrét kněžny Libuše
v Promptuarii iconum
insigniorum z roku 1553

mytickou pramáti prvního historicky doloÏeného vládnoucího panovnického rodu v âechách, tedy PfiemyslovcÛ, jejichÏ dynastie se
v ãele ãeského státu prokazatelnû udrÏela více
neÏ ãtyfii století. Pokud bychom chtûli zohlednit i dobu vlád Libu‰in˘ch a Pfiemyslov˘ch nástupcÛ, museli bychom pfiiãíst sto aÏ sto padesát
let s kníÏaty Nezamyslem, Mnatou, Vojenem,
Vnislavem, Kfiesomyslem, Neklanem a Hostivítem, jejichÏ v˘ãet uvedl dûkan praÏské kapituly Kosmas v latinsky psané kronice Chronica
Boemorum (psána v letech 1119–1125), nejstar‰ím spisu k ãesk˘m dûjinám; historicky v‰ak
nejsou doloÏeni.
Ani knûÏna Libu‰e není historicky doloÏenou osobností a také docela urãitû nebyla knûÏnou v pozdûj‰ím feudálním smyslu slova. To,
co o této postavû na‰eho dávnovûku víme, je
pouhá legenda. Po praotci âechovi a po svém
otci, soudci Krokovi, byla Libu‰e tfietím vládcem ãeského kmene a za její sídlo b˘vá oznaãován praÏsk˘ Vy‰ehrad. Ten v‰ak byl podle
archeologÛ osídlen aÏ mnohem pozdûji.
Pravdûpodobnûji to byl Libu‰ín, leÏící nedaleko dne‰ního Kladna. V sedmém století zde
List z tzv. Fredegarovy kroniky (Historia Francorum).
Počátek díla několika autorů v Burgundsku spadá
do sedmého století, kronika zaznamenává události
v letech 583–768 (Francouzská národní knihovna)

K

10

Vladimír liška

001-107 Zeny panovniku I_145x205 mm QXP 7.x 10.4.12 5:58 Stránka 11

L ibuše

001-107 Zeny panovniku I_145x205 mm QXP 7.x 10.4.12 5:58 Stránka 12

Ženy českých panovníků
ve faktech, mýtech a otaznících i.

Kosmas (1045–1125), děkan
pražské kapituly při sv. Vítu,
autor kroniky české (Chronica
Boemorum), vyobrazený
v opisu lipské kroniky
ze čtrnáctého století
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skuteãnû bylo staroslovanské hradi‰tû. Ostatnû
odtud bylo blíÏ do Stadic, kde si Libu‰e vyhlédla budoucího chotû Pfiemysla Oráãe. Pod
zbytky libu‰ínského hradi‰tû archeologové objevili stopy po je‰tû star‰í osadû, snad ze ‰estého
století, tedy v podstatû z ãasÛ, kdy tady mûla
Libu‰e pÛsobit.
Libu‰ín je vzdálen˘ zhruba patnáct kilometrÛ od dal‰ího staroslovanského hradi‰tû,
v nûmÏ mûl Ïít kníÏe Krok, kter˘ tu pr˘ dokonce zaloÏil jakousi ‰kolu pohanské magie.
Jedná se o Budeã, v sedmém století snad nejvût‰í hradi‰tû v centrální ãásti âech. Budeã
moÏná skuteãnû slouÏila jako sídlo prvních ãesk˘ch vládcÛ, neÏ tuto funkci pfievzalo dal‰í mohutné hradi‰tû na Levém Hradci, kterému se
navíc mohlo pfiezdívat Vysok˘ hrad, tedy Vy‰ehrad, protoÏe leÏelo na vysokém ostrohu pfii
levém vltavském bfiehu. Lze si docela dobfie
pfiedstavit, Ïe pÛvodní Vy‰ehrad se nacházel
právû tady, na Levém Hradci, a teprve mnohem
pozdûji, kdy sláva levohradeckého hradi‰tû
pohasla, pfie‰lo jméno Vy‰ehrad na novou lokalitu v Praze, kde první osídlení datují archeologové do druhé poloviny devátého století.
Pokud tedy Libu‰e Ïila na Vy‰ehradû, jak
vyprávûjí nûkteré povûsti, nemohlo se jednat
o Vy‰ehrad praÏsk˘, n˘brÏ levohradeck˘. TakÏe
k sedmému století, kdy mûla vládnout knûÏna
Vladimír liška
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Libu‰e, mÛÏeme vztahovat pouze hradi‰tû na Libu‰ínû, Budãi a Levém
Hradci.
PraÏsk˘ Vy‰ehrad v‰ak mohl mít jin˘ v˘znam. Podle nûkter˘ch
hypotéz zde stával posvátn˘ pohansk˘ okrsek k provozování rituálních
obfiadÛ, jichÏ se pfii zvlá‰tû v˘znamn˘ch slavnostech úãastnili i pfiedáci
ãeského kmene. Tady se mohla konat dÛleÏitá shromáÏdûní, doprovázená pfiíslu‰n˘mi rituálními úkony.
Podobn˘ch posvátn˘ch pohansk˘ch okrskÛ v âechách existovala
fiada, vût‰inu z nich v pozdûj‰ích staletích kfiesÈané témûfi beze zbytku
vym˘tili. Zniãili pohanské háje a obûti‰tû a na jejich místech postavili
kfiesÈanské chrámy, kostely a kaple. Nûkdej‰í posvátná místa dávn˘ch
kultÛ se stala centry postupující christianizace âech.
Podobn˘ osud zfiejmû stihl i praÏsk˘ Vy‰ehrad. Od poãátku desátého století se promûÀoval v jedno z v˘znamn˘ch stfiedisek nového
kfiesÈanského náboÏenství a zároveÀ v sídlo nûkter˘ch jiÏ historicky
doloÏen˘ch pfiemyslovsk˘ch panovníkÛ, odvozujících svÛj pÛvod od
bájné pramáti PfiemyslovcÛ, knûÏny Libu‰e. Ta v‰ak mohla mít s praÏsk˘m Vy‰ehradem spoleãné jen to, Ïe zde nanejv˘‰ provozovala pohanské rituály.
Nesmíme také zapomínat na to, Ïe Libu‰e mûla dvû star‰í sestry
Tetu a Kazi, v povûstech rovnûÏ pfiedstavované jako pohanské vûdmy.
Tato triáda urãitû mûla symbolizovat staroslovanské pohanství a jeho
duchovní tradice, jeÏ pfietrvávaly je‰tû za Ïivota kronikáfie Kosmy
(*1045 – † okolo r. 1125), kter˘ o Kazi, Tetû a Libu‰i v úvodní ãásti
Kroniky ãeské zanechal první zprávy, pocházející z tehdy znám˘ch lidov˘ch povûstí.
Libu‰e, nejmlad‰í ze tfií sester, se nakonec chopila vlády. Jak víme
z nejstar‰í latinské legendy o sv. Václavovi (Kristiánova legenda; druhá
polovina desátého století), âechy tehdy suÏovala jakási epidemie.
K
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Josef Mathauser
(1846–1917): Kníže
Krok s dcerami Kazi,
Tetou a Libuší

MoÏná právû to byl okamÏik, kter˘ Libu‰i nahrál, protoÏe kdo jin˘
mûl odvrátit ne‰tûstí, kdyÏ ne vûdma. Kristián v‰ak o Libu‰i nemluví
jako o knûÏnû, dokonce neuvádí ani její jméno, pouze se zmiÀuje
o „hadaãce“, k níÏ se moudfií muÏové chodili radit.
Teprve Kosmas hovofií o nástupkyni soudce Kroka a nazve ji Libu‰í;
rozsuzovala nejrÛznûj‰í pfie a pÛsobila jako uznávaná autorita. KnûÏnu
z ní uãinil aÏ Václav Hájek z Liboãan ve své ãesky psané Kronice ãeské
z první poloviny ‰estnáctého století. Jak tedy Libu‰e vládla?
O tom, jak byl organizován kmen âechÛ v sedmém století, kdy
mûla Libu‰e s Pfiemyslem Oráãem panovat, nevíme nic bliÏ‰ího. Pouze
pfiedpokládáme, Ïe kmenové spoleãenství se uvnitfi dûlilo na men‰í
správní jednotky, tvofiené moÏná vût‰ími rodinami (rody), v jejichÏ
ãele stáli stafie‰inové. Ti také tvofiili jakousi vÛdãí elitu celého kmene
na shromáÏdûních, kde se rozhodovalo o podstatn˘ch otázkách Ïivota
v‰ech osadníkÛ.
K
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Pokud je jako kníÏe první jmenován Pfiemysl Oráã, mÛÏeme pouze
pfiedpokládat, Ïe tento kníÏe byl první mezi sobû rovn˘mi rodov˘mi
pfiedáky ãeského kmene a jeho postavení bylo závislé na vÛli shromáÏdûní stafie‰inÛ. Postavení Libu‰e jako Ïeny bylo zfiejmû komplikovanûj‰í,
urãitû ne‰lo o vládkyni v pravém slova smyslu, ale o knûÏku pohanského
kultu, nadanou zvlá‰tními, dnes bychom fiekli paranormálními schopnostmi, které z ní ãinily v˘raznou duchovní autoritu. Potvrzuje to
i Kosmas, za vládkyni âechÛ ji v‰ak neoznaãuje.
Libu‰e zfiejmû pÛsobila jako uznávan˘ arbitr pfii fie‰ení sporÛ uvnitfi
kmenového spoleãenství. Sv˘mi vû‰tbami a dal‰ími rituálními úkony,
pfii nichÏ se „radila s bohy“, mohla dokonce ovlivÀovat rozhodování
kmenov˘ch pfiedákÛ i spoluurãovat Ïivot celého kmene. Mûla prominentní pozici, av‰ak rozhodnû nelze hovofiit o tom, Ïe by byla svrchovanou vládkyní. A kdyÏ se pak její manÏel Pfiemysl Oráã stal prvním
ãesk˘m kníÏetem, Ïila v jeho stínu. Jako pohanská vûdma v‰ak zfiejmû
dál poÏívala v‰eobecné úcty.
Mûjme na pamûti, Ïe se pohybujeme po tenkém ledû spekulací,
hovofiíme o bájném období na‰í historie, ze sedmého století máme totiÏ k dispozici jedinou historicky relevantní informaci. Tou je zpráva
o existenci Sámovy fií‰e, která vznikla nûkdy kolem roku 623 a rozpadla se po roce 658, kdy zemfiel její panovník Sámo, pÛvodem franck˘
kupec.
Dodnes bezpeãnû nevíme, odkud a kam Sámova fií‰e sahala a zda
její souãástí byly i âechy, nebo alespoÀ jejich ãást. Vût‰ina historikÛ se
dnes pfiiklání k závûru, Ïe jádrem této fií‰e byla jiÏní Morava a Sámo je
prvním doloÏen˘m vladafiem slovansk˘ch kmenÛ v na‰em geografickém prostoru.
Îe se slovanské kmeny spojily v obrann˘ svaz proti agresivním nájezdÛm koãovn˘ch AvarÛ, víme díky dochované francké kronice burK
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Josef Mathauser
(1846–1917): Libuše vítá
Přemysla

gundského mnicha Fredegara (Historia Francorum; psaná od roku
583), která je hlavním pramenem informací o Sámovi a jeho slovansk˘ch kmenech, obecnû naz˘van˘ch Venedové. Zda mezi nû patfiil
i kmen âechÛ, není známo, odborné názory se velmi rÛzní.
Podle jedné hypotézy mohli b˘t Sámo a Pfiemysl Oráã jedna a táÏ
osoba (historici Franti‰ek Palack˘, dr. Zástûra aj.), v jedenáctém století mohl tento vladafi slouÏit Kosmovi jako pfiedobraz kníÏete Pfiemysla, období jeho panování se v podstatû krylo s dobou, kdy Libu‰e
s Pfiemyslem mûli vládnout. Tento názor v‰ak nemá historické opodstatnûní.
Na rozdíl od Sáma jsou Pfiemysl Oráã s Libu‰í mytické postavy,
a jestliÏe Kosmas znal Fredegarovu kroniku, musel by znát i historii Sámova panování. O Sámovû fií‰i se v‰ak ve své kronice vÛbec nezmiÀuje.
Je také moÏné, Ïe v sedmém století nemûla Sámova fií‰e na v˘voj
v ãeské kotlinû takfika Ïádn˘ vliv, neboÈ území ovládané kmenem
K
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âechÛ nebylo souãástí Sámova obranného svazu slovansk˘ch kmenÛ.
O této fií‰i proto Kosmas nic nesdûluje a zab˘vá se jen Velkomoravskou fií‰í, jejíÏ mocensk˘ vliv do ãeské kotliny prokazatelnû zasahoval.
ProtoÏe neexistuje historick˘ dÛkaz, mÛÏeme usuzovat, Ïe bájná
pramáti PfiemyslovcÛ nemûla se Sámovou fií‰í nic spoleãného a Pfiemysl Oráã nebyl totoÏn˘ se Sámem, kter˘ podle Fredegara mûl dvanáct manÏelek.
Z historického hlediska je tedy v sedmém století v˘voj uvnitfi ãeské
kotliny tajemn˘m vûkem, probleskuje jen zmínka o existenci Sámovy
fií‰e, která v‰ak do stfiedu âech zfiejmû nezasahovala a její vliv na místní
události nebyl Ïádn˘, nebo jen zcela okrajov˘. SámÛv obrann˘ val proti
avarské rozpínavosti leÏel na jihu Moravy a její mocensk˘ osten byl
obrácen na v˘chod.
Ani to, Ïe se Sámo pozdûji stfietl s vojskem franckého krále Dagoberta I., jak o tom vypráví Fredegarova kronika, vÛbec nemusí znamenat, Ïe tento konflikt zasáhl nûjak v˘raznûji na území stfiedních âech.
Kde se totiÏ tento stfiet mezi Franky a Sámov˘mi Slovany, vrcholící
roku 631 bitvou u Wogastisburgu, odehrál, nebylo dosud zji‰tûno.
Místo pro Wogastisburg, kde Sámo svedl s Dagobertem I. vítûznou
bitvu, nebylo dosud bezpeãnû urãeno. Hypotéz je hodnû, uvádí se
jihozápad ãi jih âech, rakouské ·t˘rsko, Pomohaní v Nûmecku, ale
také Znojmo ãi Bratislava.
VraÈme se v‰ak k Libu‰i a jejím sestrám. V‰echny tfii Ïeny byly v nûãem zcela v˘jimeãné. Kazi byla vynikající léãitelkou, Teta specialistkou
na pohanské obfiadnictví a Libu‰e opl˘vala umûním vû‰tit budoucnost
a mívala jasnovidecké vize. Takov˘ obraz nám zanechaly staré povûsti a je zcela zjevné, Ïe ‰lo o vy‰kolené vûdmy ãi knûÏky pohanského
kultu.
K

18

Vladimír liška

