






























































































































































































I dochovala se víra' že smrt kněžnina je dílem rádcri
DrahomíŤinfch' a -noho jest těch, kdo vyznávají, že
sama pokynula vrah m. Mnoho jest těch, kdo obviůují
kněžnu, jejíž duše sloužila boji a pomstě, a mnoho jest

těch' kdo blahoslaví kněáru druhou, neboť její smrt
byla smrt mučednická

Když tedy Ludmila zemÍela a když by|í zapuzeni její

rádcové, vzmohla se strarra váleěná a Drahomíra chy-
stala se v boj.

Y těch neklidnfch dobách povstal však proti Čechrim
kníže zlickf. Byl spíízněn s bavorskfm vévodou, kterf'
slul Arnulf, a jeho síla (pokud jde o velikost země
i pokud jde o počet poddaného lidu) nebyla o mnoho
menší než síla DrahomíŤi.na. Když se tedy kníže zlickf
chystal k válce, vyslal posly, aby žádali Arnulfa o po-
moc. Yévoda pamětliv pak svazku pňíbuzenského a
chtěje pňispěti králi }indŤichu i Zličanrim, vypravil
ťeliké vojsko a vtrhl s ním do Čech. Tu se rozpoutala
válka. Tu strašní zbrojenci DrahomíŤini dob-vli ví-
tězství,

Ale stalo se, že mnoho lidu padlo pňi srážkách a že
mnoho zboží by|o zmrháno. Dále pak léto nerírodné vy.
stŤídalo léta rírodná a nastal hlad. rehdy ženy a po
nich mužové počali toužiti po rníru a s dúvěÍivostí
hleděli k Yáclavu, kterf pŤekročiv věk jinošskÝ zvolna
se blížil k vládě. I byla mu odevzdána v pravé období,
jak určoval zvyk a stará rimluva.

M*-v duch mohutněl ."- -:; ;; :'.-
mladé kuníže ujalo vlády, byla jeho mysl tak veliká,
že se jí kdekdo podivoval. Yedle moudrosti slynul
Yáclav i krásou tváňe i silou a v míÍe pŤehojiré pro-
prijčena mu byla milost, která jímrí lidská srdce. Kníže
bfval ěasto vesel a tu se s ním každf radoval. Když ho
však pňepadlo truchlení, stávalo se, že lidé v jeho blíz-
kosti zmlkli a že se jich dotk| tÝž cit. Tak vz|lwzova|
Václav rÍčastenství a tak vzblzova| lásku. Byl všemi
milován a láska měla stan v jeho srdci. Nelze však uvě-
Íit, že ta láska pÍipomínala něžné pacholátko nebo
žela bez pňestání plačící' nikterak! Byla plna vášni.
vosti a její prudkost podobala se síle Václavova bratra,
kterf se jmenoval Boleslav. Byli to synové téže matky.
A jako |ze z jednoho kmene zrobiti šíp i ramena kííže,
lak z poclstaty společné učiněna jest rozdílná mysl
obou bratňí. Prvf z celého srdce d věÍoval v pokoj a
druhf se stejnou dychtivostí spoléhal na meě. Nesho-
dovali SO, ale zristávali spojeni, zústávali blizounko
sebe i tehdy, když je dělil rozličnf z6měr.

Podle kmížecí vrile nastala hned na poěátku Václa-
Yova panování v českfch krajinách doba míru. I otupe-
na byla kopí a otuperry byly meče, neboť v pokoji a dri-
věíovríní měl plynouti čas. Kniže si pňál, aby lidé bez
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