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tom povíme jinde, teď však promluvíme jen o těch, jichž se
tot?v vyprávě!~~: Tak tedy onoho bídného Svjatopolka ustanOVIl kmzetem v Pmsku, Jaroslava v Novgorodě, Borise v Rostově
a Gleba v Muromi. Teď už nechám dlouhého mluvení, abych se
nezamotal do množství popisů, a budeme mluvit o tom o čem
jsem začal.
'
Nuže tedy, když už uběhlo mnoho dní, takže se Vladimírovy
dny naplnily - od svatého křtu už uplynulo dvacet osm roků upadl Vladimír do těžké nemoci. Právě v té době přišel Boris
z Rostova. Protože tou dobou Pečeněhové znovu táhli s vojskem
na ~us, měl Vl~dimir ve:ikou starost, neboť nemohl proti nim
vyt~ou:, a ve}lce .tr,,:chhl. Tu povolal ~orise - tomu bylo při
svatem krtu dano Jmeno Roman - muze blahoslaveného a na
slovo poslušného, svěřil do jeho rukou početné vojsko a poslal ho
proti bezbožným Pečeněhům. On s radostí vstal a vytáhl se slovy:
"Hle, jsem hotov před tvým zrakem učinit, jak káže přání tvého
srdce." O takových zajisté praví autor Přísloví: "Byl jsem syn
otce poslušný a milý před tváři své matky." (sr. Př 1, 8 a 6,20)
Když pak odtáhl a nenarazil na své nepřátele, vydal se na cestu
~pět. A hle, dorazil k němu posel se zprávou o otcově smrti: že
Jeho otec Vasilij - tak byl totiž Vladimír pojmenován při svatém
křtu.- odeše~ na věčnost a že Svjatopolk udržel jeho smrt v tajnost1- v nOC1 v Berestově udělali v podlaze otvor, zavinuli Vladimíra do koberce, po provazech ho spustili na zem, odvezli na
saních a uložili v chrámě svaté Bohorodičky.
Jakmile to svatý Boris vyslechl, začaly na něho jít mdloby
a celá tvář se mu zalila slzami. Rozplývaje se v slzách nemohl ani
ml~vit, a ,tak jen ve svém srdci promlouval tato slova: "Běda mi,
svetlo mych očí, záři a paprsku mé tváře, svěžesti mého mládí
poučení mé nezralosti! Běda mi, otče a pane můj I Ke komu s~
budu, utikat, ke komu vzhlížet? Kdepak se budu moci sytit tak
dobrym povzbuzováním a naučením tvé moudrosti? Běda běda
mi! Pr~č jen jsi ~apadl0, světlo moje, aniž jsem při tom byl, 'abych
alespon mohl sam vlastníma rukama opatřit ctihodné tvoje tělo
a odevzdat hrobu? Ne, já jsem ani nesměl nést tvé sličné mužné
těl~, ~ni mi nebylo dopřáno zulibat tvé dobré a krásné'šediny 1
L~c, o blahoslavený, pamatuj na mne ve svém odpočinutí! Srdce
m,1 hO~i, duše mi kalí rozum, a já nevím, ke komu se obrátit a před
kým Sl vylit tento svůj hořký žal. Což mohu jít za bratrem, jenž
týk~

VYPRAv~NÍ

o SVATÝCH MUČEDNÍCÍCH
BORISI A GLEBOVI
A O JEJICH UTRPENÍ
I JEJICH POCHVALA

Pane, požehnej,

Otče

"Rodu spravedlivých bude požehnáno," (Ž 112, 2) řekl prorok, "a jejich potomstvo v požehnání bude přebývat" (Ž 37, 26).
Tyto věci se zajisté udály před nedávnem, když byl samovládcem celé ruské země Vladimír, syn Svjatoslavův a vnuk
Igorův, ten, který celou tuto ruskou zem osvítil svatým
1<řtem. O dalších jeho dobrých skutcích promluvíme jinde,
nyní není čas. Musíme však postupně vylíčit následující.
Tak tedy ten Vladimír měl dvanáctero synů, ale nikoli
z jedné ženy, jejich matky byly různé. Nejstarší z nich byl
Vyšeslav a po něm Izjaslav, třetí byl Svjatopolk; a právě ten
zosnoval tu zlou vraždu. Jeho matka byla původně jeptiškou
a byla to Řekyně. Pojal ji za manželku Vladimírúv bratr J aropolk, když ji pro sličnost její tváře dal zbavit řeholních slibů,
a z ni počal toho bídného Svjatopolka. Ještě jako pohan pak
Vladimír Jaropolka zabil a jeho právě těhotnou ženu si vzal
za manželku. Z ní se tedy narodil ten bídný Svjatopolk, takže
byl synem dvou otců, kteří byli bratry. A proto ho také Vladimír neměl v lásce, protože nebyl jeho vlastni. A od Rognědy
měl čtvero synů, Izjaslava, Mstislava, Jaroslava a Vsevoloda,
*od jiné pak Svjatoslava a Mstislava a od Bulharky Borise
a Gleba. A všechny je ustanovil knížaty v různých územich.
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by mi měl nahradit otce? Vždyť ten se myslím stará j~? o. marnosti tohoto světa a pomýšli na mé zabiti. Ano, prollJe-ll mou
krev a vynasnaží-li se mě ~a?ít, stan~ ~e m,:"če~níke:n svého ~á~a.
Já se přece nebudu protlVlt, nebot Je psano. "Buh s: pysny~
protiví, pokorným však dává milos:. ': qk 4; 6) A apost?l pr~:l,;
Kdo řekne miluji Boha', a nenavldl sveho bratra, Je lhar.
('1 J 4, 20) A 'jinde: "V lásce není bázně, dokonalá lásk~ .bázeň
zahání." (1 J 4, ~8) Co tedy ř~knu, a co učiním?, 1e, pUJd~ za
svým bratrem a reknu: "Ty ml buď otcem, tys mu) bratr a pred. .
stavený. Co mi přikazuješ, pane můj?"
A takto v své mysli přemítaje šel k svému bratru a v srdc1 Sl
říkal: Zdalipak aspoň přitom spatřím tvář svého mladšího bratra
Gleb:: jako kdysi Josef Benjamina~" (sr. Gr: 43; 29) ~ zatímco
si všechno to kladl na srdce, modhl se: "Tva vule at se stane,

!I

Pane můj 1"
Ale pak v duchu uvažoval: Půjdu-li do domu svého otce,
četní pohané mi převrátí srdce, abyc? sv~ho bratra ;yhnal, ,tak
jak to učinil i můj otec ještě před s;~ty~ krtem, y!,o sl~vu a v~~du
tohoto světa. Ale to všechno pOml)l a )e chatrnelsl nez pavucma.
Vždyť kam přece musím přijít, až odsud jednou odejdu? A jaký~
budu pak shledán? Jaký mi bude vyměřen úděl? A kdepak skrY)l
velikost svého hříchu? Vždyť co předtím získali bratři mého otce
nebo sám otec? Kdepak jsou jejich životy i sláva tohoto světa,
purpur a nádherná ro~cha, stří~ro a z!a~o, v}no, a všec~n~ medovina, slavnostní hostmy, rychh kone 1 krasne a vellke domy,
množství majetku, nesčislné dary a pocty i hrdost z vlastnich
bojarů? To všechno už teď jak~ by pr~ n~ nikdy nebylo,. to
všechno s ním zmizelo. A není ml pomocl am od mkoho z mch,
ani od majetku ani od množství otroků, ani od slávy tohoto světa.
Proto i Šalom~un, ačkoli všechno prošel, všechno viděl, všechno
získal a nashromáždil, když to uvážil, řekl: "Všecko je marnost
a marnost nad marnost." (Kaz 1,2) Jen dobré skutky, pravá vira
a nelíčená láska mi mohou být ku pomoci.
A když tak šel, cestou uvažoval o kráse a ušlechtilosti svého
těla a celý se rozplýval v slzách. Chtěl se sice ovládnout,. ale
nemohl. A všichni, kdo ho tak viděli, rovněž plakali pro jeho
ušlechtilé tělo i rozum, na jeho věk tak úctyhodný. A s hořem.
v srdci každý v duchu naříkal a všechny skličoval zármu;ek.
o
Vždyť kdo by nezaplakal maje před očima svého srdce tak zkaz -

nosnou smrt? Dávala ji přece tušit jeho zkormoucená tvář i sklíčenost jeho svatého srdce. A přitom byl ten blahoslavený muž
spravedlivý a štědrý, tichý, mírný a pokorný, ke všem milostivý
a starostlivý.
Bohumilý Boris pak uvažoval ve svém srdci a řekl: "Vím, že
zlovolní lidé popichují mého bratra, aby mě zabil, a on mě zahubL Prolije-li ovšem mou krev, stanu se mučedníkem svého
Pána a Hospodin přijme mého ducha." Pozapomněl tak na svůj
smrtelný zármutek a utěšoval se božími slovy: "Kdo zahubí svou
duši pro mne a mé slovo, nalezne ji a zachová ji pro život věčný."
(Sr. Mk .8, 35 a J 12, 25) A šel dál se srdcem radostným, říkaj e :
,,~ejmilostivější Pane, nepohrdej mnou, neboť v tebe doufám,
ale spas duši mou."
Svjatopolk pak v Kyjevě usedl na knížecí stolec po otci. Sezval
Kyjevany, rozdal jim množství darů a propustil je. Pak poslal
k Borisovi se zprávou: "Bratře, ch~i s tebou žít v lásce, a k tomu,
co máš od otce, ti ještě přidám." Ríkal to ovšem lstivě, nikoli po
pravdě. A když přišel v noci do Vyšgorodu, povolal tajně Puťšu
a vyšgorodské muže a řekl jim: "Povězte mi podle pravdy, zdali
ke mně chováte přátelství." Puťša odpověděl: "My všichni jsme
s to položit za tebe vlastní hlavu."
Když ďábel - ten, jenž od počátku nenávidí dobro člověka viděl, že svatý Boris složil veškerou svou naději na Hospodina,
začal vyvíjet ještě větší úsilí. A jako kdysi našel Kaina prahnoucího po bratrovraždě, stejně našel i Svjatopolka, vskutku druhého
Kaina, a lapil ho myšlenkou, aby zabil všechny následníky svého
otce,a s~ojediný se chopil vlády. Tehdy ten bídný, třikrát proklety Sv)atopolk k sobě sezval rádce všeho zla a strůjce veškeré
nespravedlnosti, otevřel svá nečistá ústa, vypustil zlý hlas a řekl
Puťšově družině: "Jestliže jste vskutku slíbili, že za mne položíte
vl~~tní hlavy, pak tedy, bratři moji, jděte a tajně hledejte, kde je
n:~) bratr Boris, a až ho najdete, vyčíhejte si vhodný čas a zablJ.:e ~o~" A oni se mu zavázali slibem, že to provedou. O takových
zaJ~ste rekl prorok: "Chvátají prolít nespravedlivě krev. Ti se
totlŽ zaslibují krvi a sklízejí zlo, jejich cesty jen kupí nepravost,
hanebností obepínají svou duši." (Sr. lz 59, 7)
~dyž se za~m blažený Boris vrátil, rozbil stanový tábor na
Alt:. Tu mu Jeho družina řekla: "Pojď a zasedni v Kyjevě na
otcuv stolec, hle, všechna vojska jsou přece v tvých rukou!" Ale
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"Nesml Se ~,t:~\t, abych vztáhl ruku prcJLi svému
l)t~\l\'i, l~<\dtu pr"ti tumu) klel'~ je sladl l1eZ já a jehož by(h m~l
[Hlt :(a \)tcc. "Kd VŽ t0 slyšeli, vo)sl,o se od něho roze~lo, takzc
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:

se'svou družinou,
on ten den strávil v úzkosti II zúrmutku, se
~,ntl.'eln :,kfíčf~Ilýrn: Veše; do sv(~ho stanu ~ plakal; v zkl'unšenusli
',lekl;, ~lk ~ I"adol,tí V duši srdceryvně volal: "Slzami mými ne, , Pane, Ilťbnť v tebe doufám,~ ať tedy s tvými služebníky
doswr;u pocHl Cl dědictví mezi všemi,tvÝmi svatými Neboť ty jsi
rn
a ni\, ti vzdáváme chválu navěky, arnen," A "1'07>()
fl ~,mrti svatého mučedníka Nikity ,1 svatého
V{Il'lU\:I., lieb"d' ten byí zahit podobným zpLI:mb.::m, a o tom, jak
'~I,h,:ri'
Barbory byl v:astní otec, Ruzjímal také slovo
HlI:L! ci i(ho
nmouna : "Spravedliví budou žít navěky, jejich od, v'
,
'"/o, T '
" , " (M i r J
1(í)
p'"ta je od
a peCl o ne :na l"CjVySSl.
l , .,
)
i\ .
v wmt" ~,lovč nacházel útěChU a radost.
. I'ak U? lla~t~'l1 večer a on *rozkázal, aby se zpívaly nešpory; sám
svého st(l;:'[U a začal se mod1it večerni modlitbu,
~; neustáými vzdechy a hojným nářkem. Pak
1\ odpočíva1 uprostřed mnoha úvah a v zánnutlu:
I , IIS:l,;
Cl sWJ;ném: jak má bSrt vydán na smrt, Jak ma
:' jak ;'l::' ;,1\ \'1 Cl běh dukončit a zachovat víru, ::lb)' z ruky
V{;I:I;W}WllCil\() nohu dosnú připraven)' věnec (sr. 2 Trn 4,
.
t\
',e \\~):jEČ probudil a viděl, že je právě c:as k jitřní ._-, bylo
'" ve: i,vatou nectei _.'- řekl svému knězi: "Vstaň a začni jitřní."
:)81'~, když se cbul a umyl si obličej, začal se modlit k Púnu
rHl'L j\ti, l,tci'l by:i posláni od Svjatupolka, přišli na Altu už
\' noci aist()cl li Í:/íž, takže slyšeli h'as blahoslaveného mučec1,
'ak
k jitřní. I on už měl zprávu, že má být
!.abj[ )Zaól\
zplvat: "Hospodine, proč se rozmn0žili~ti, kdo
v" (Z 3 '))
,
'
mé?Mll(lho je těch, kdo povsta11 proH mne.
, ~
i\ c<.lamí
až do konce. A "zanotoval žaltář: "Smečka psú
F):~ k:',J11(;11', sevřela," (Ž 22, 17) a "obklíčili mě býkové TUČf:í"
22, j
[\ opět: "Hospodine, Bože můj, v te~e, j~er: eloutv~:l,
rně," (Ž 7, 2) A nato kánon. A kelyz )ltnll skonClI,
:, ':H:i1Jd Llpřc 1 wCl na ikonu Páně se začal modlit těmito sl~vy:
l(~riste, ty ses ukázal na zemi v této poclobč, kelyz ses
)[n(; nechal' p'řibít na kříž a vzal na sebe smrt 7.<1 na~e
hiích)', Ul'trl také mlle hodným přijmout smrt." Když vtom usly"
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šel zlověstn~' ~;epot kolem stanu, začal se třást, z oči mu vyhrkly

slzy a i'ekl: "Sláva tobě, Pane, za všechno, neboť tYf, mi dopřál,

abych pro závist přijal tuto hořkou smrt a abych to všechno vytrpěl pro lásku ke tvému slovu, Nezatoužil jsem získat sebe sama
a pro oebe jsem si nepřál nic, podle ~lov apo!;tolových: "Láska
všechno přelrpívá, všemu věří a nehledú nic pro sebe." () K I ďl, 7)
A jinde:"V lúsce není bázně, dokonalá láska bázeú zahúni."
(1 J 4,18) Nuže, Pane, duše má je v tvých mkoLlllscavičnč, neboť
na tVlIj zákon jsem nezapomněl (sr. Ž 119, 1), Ano,tak se zalíbilo
Hospodinu !"
Na tu všedmo hieděli jeho kněz i mládenec, ktel)' mu sloužil,
A když spatřili, jak velice je jejich pán skleslý Cl jak hu zaplavuje
žal, usedavě se rozplakali a řekli: »Pane n;i~ milý a drahS', kolik
jen dobroty v tobě bylo, že ses nechtěl pro lásku Kristovu pustavit
na odpor! A kolik vojska jsi přitom měl v rukou!" A když to řekli,
zaplavila je lítost.
Vtom již spatřil lesknoucí se zbraně a obnažené rneče těch,
kdo běželi ke stanu, A bez slitování bylo probodeno ctihodné
a nejvýš milostné tělo svatého a blaženého Kristova mučedníka
Borise: zlotřilci Puťša, Talec, Jelovič a Ljaško do něho vrazili
kopL Jakmlle to spatřil jeho mládenec, vrhl se na jeho tělo se
slovy: "Nechci se od tebe oddělit, můj drahý pane, a tam, kde
vadne sličnost tvého těla, budu i já smět skončít svúj život!"
A ten byl rodem z Uher a jmenoval se Georgij; Boris mu kdysi
dal na krk zlatou hřivnu, neboť mu byl nadmíru milý, A také jeho
tam probodli. fl. když byl raněn, vyběhl ve spěchu ze stanu a ti,
kdo stáli kolem něho, začali říkat: "Co stojíte a koukáte? Při
stupte a dokončeme, co nám bylo přikázáno!" Když to blahoslavený slyšel, začal prosit a usilovat shovívavost, říkaje: "Bratři
moji ~ilí a rozmilí, trošičku mi dopřejte času, ať se alespol1 pomod~lm k svému Bohu." A vzhlédl k nebi, hořce si povzdechl
a pocal se modlit těmito slovy: "Hospodine, Bože múj, nejvýš
1111~ostivý a slitovný a přelaskavý! Sláva tobě, neboť tys mi dopřál
un,lkno~~ lsti tohoto šalebného života. Sláva tobě, nejštědřejší
~trce ZlV?ta, neboť ~ys mi d~přál utrpení svatých mučedníků,
ava tobe, Pane, Mllovníku hdí, neboť tys mi dopřál naplnění
tou,hy mého srdce. Sláva tobě, Kriste, tvému hojnému milosrden:~Vl, lueboť, ty; uV,cydl nohy ~é na ~cst~l sprav~dln()sti a pok,~j,e,
y lcom) lne kracely k tobe. ShledI11 ze svych svatych VySUl
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a viz bolest mého srdce, kterou mi připravil můj rodný I Ano,
,kvůli tobč jsme vraždčni denně, mají nás za ovce na zabití'
(Ž 44, 23). Víš zajisté, Pane můj, že se neprotivím ani nereptám,
naopak, ačkoli jsem měl v rukou všechno vojsko svého otce
a všechny, které měj múj otec rád, nic jsem proti svému bratru
nezamýšlel. On však, jak jen mohl, pozdvihl se proti mně. ,Není
to nepřítel, kdo mě tupí, to bych přece snesl; a nevypíná se nade
mnou ten, kdo mě nenávidí, před tím bych se ukryl.' (Ž 55, 13)
Nuže ty, Hospodine, viz a suď mezi mnou a mým bratrem! A nepokládej jim to za hřích, Pane (Sk 7, 60), a duši mou přijmi do

svého pokoje, amen."
Tu na ně laskavýma očima pohlédl, sklonil tvář a všechen zalit
slzami řekl: "Přistupte, bratři, a dokončete svou službu. A budiž
pokoj mému bratru i vám, bratři!"
.A všichni, kdo jeho slova slyšeli, nemohli pro pláč říci ani
slovo - pro strach i trpký zármutek a množství slz; jen s hořkým
vzdycháním lítostivě naříkali a plakali a každý v své duši sténal:
"Běda nám, kníže náš milý a drahý a blahoslavený I Vůdce slepých, odění nahých, berlo stáří, učiteli nepoučených! Kdopak
jen to všechno vypoví: jak jsi nezatoužil po slávě tohoto světa, jak
jsi nezatoužil po veselí se ctihodnými velmoži, jak jsi nezatoužil
po pýše tohoto života? Kdo by se nepodivil velil,é pokoře a kdo
by se sám nepokořil, když vidí a slyší o takové pokoře?"
A hned zesnul, odevzdav svoji duši do rukou živého Boha,
měsíce července dne čtyřiadvacátého, "'devátý den před kalendami srpnovými.
robili také mnohé z jeho družiny. A Georgijovi usekli hlavu,
protože mu nemohli sejmout hřivnu, a zahodili ji někam pryč,
takže později ani nemohli poznat jeho tělo. Blahoslaveného Borise pak zavinuli do stanového plátna, položili ho na vůz a vydali
se na cestu. Když však byli na Boru, začal zdvihat svou svatou
hlavu. Ale když se o tom dověděl Svjatopolk, poslal dva Varjagy,
a ti mu probodli srdce mečem. A tak zemřel a dostal věnec nevadnoucí. I uložili jeho tělo přinesené do Vyšgorodu při chrámě
svatého Basila, pohřbili je do země.
Bídný Svjatopolk však ještě nenechal vražděni, nýbrž zbaven
rozumu začal pomýšlet na další a větší vraždy. Jak bylo vidět,
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když dosál;l toho, po čem toužilo jeho srdce, rázem už si ani
ne;z?omnel na .svou zlou vraždu ani na tolik pohoršení a sebemene nepoymyshl na pokání, naopak, ihned vstoupil do jeho srdce
Satan ~ zaeal ho popoukat, aby spáchal ještě větší a horší zločinv
a mnozství vražd. Ríkal si totiž ve své bídné duši; "Co mám dě _
lat? Jestliže teď zanechám svého vražedného díla) mohu se nadít
dvoji??: ~ud~~:ě moj~~ratři, až.o tar:: uslyší, předejdou a odplatí
se ~1l Jeste neClm horslm, nebo 1 kdyz k tomu nedojde, aspoú mě
vyzenou a budu zbaven stolce svého otce - takže horlivost o mou
zemi mě stráví a tupení tupících na mne padne (sr. Ž 69 10ia mé knížectví dosta~e jíný a v mých sídlech nezůstane nil~do Živý
~sr. Sk 1, 20 podle Z 69, 26), neboť toho, jejž si Bůh zamiloval
jsem zapudil, a k bolesti přidal jsem ránu (sr. Tr 45 3). Nuže'
k :r:ep!,avostiyřipojím nep!avost (sr. Ž 69, 28), ~ť ne~í vymazá~
am hnc,~ ~e mat,k! (sr. Z 109, 14) a já ať nejsem z~sán mezi
spravednve, ale at Jsem vymazán z knihy živých (Sl'. Z 69, 29)."
A tak se také stalo, jak budeme později vyprávět. Tecf však není
čas, vrátíme se k tomu, co je před námi.
Když to všechno ten ďáblův spřeženec uvážil ve své mysli
pro
Gleba s poselstvím: "Rychle
vol:.te otec a Je velmI nemocen." A on vsedl v rychlosti s malou
d:Uzlllol:,na ko~ě a ;?1'~7~1. A když ~řišel k Volze, klopýtl pod
mm ~ pnkopu na pOll kun a trochu Sl pochroumal nohu. A když
dor~z11 ke Smolensku, dojel pouze na dohled od SmoJenska a na
SmJadyni vstoupil na loď. Právě v té době se *od Predslavy do··
nesla k .J aros,lavovi zpráva o otcově smrti. Tu poslal Jaroslav ke
Gl~bov1 zpravu: "Nejezdi, bratře, tvůj otec umřel, a bratra ti
SVjat?polk zabil." Hned jak to uslyšel, zaplakal hořkým plácem
a v z~~mutku srdce takto mluvil: "Ó běda mi, pane můj! Dvojím
t~ placu a naříkám pláčem, dvojím lkáním lkám a soužím se běda
~;da ~ně! Naříkám velice pro otce, ale ještě více naříkám'a zou~
am Sl pro tebe, bratře í pane můj Borisi, neboť tys byl prokláll
t~~ b!l naprosto bez milosti vydán na smrt, tys propadl záhubě
~~.?~ z ruky nepřítele~ ale z :uky v~astního bratra. Běda mil Raos~ vI?h s t~~o~ z~mrel, nez abYCh v tomto životě žil bez tebe,
a dYle : a OSl;vely . Ja )s.em se domníval, že zalzrátko spatřím tvou
s ~e~ s ou tv~r, a hle, Jal~. veliká mě postihla žalost! Raději bych
při r~u z~mrel, pane mllJ! !.,cč co mám teď dělat, já zubožený,
p veny () tVOll dobrotu 1 o velkou moudrost svého otcc? Ty
J

pos~alv

bl~hoslav~ného

ptiiď:

I

můj milý bratře a pane, jestliže se tobě dostalo od Pána rozhodnosti, pros za mne v mé slabosti, aby i mně bylo dopřáno podstoupit stejné mučení a žít pak spíše s tebou než na tomto tak
klamném světě!" A když takto naříkal a plakal, slzami zem smáčel
a s neustálými vzdechy Boha vzýval, přispěchali náhle Svjatosla-

vovi vyslanci, jeho zlí služebníci, neJitostní krvežíznivci, plni nenávisti k bratrovi a velmi kruti, sveřepé šelmy, zhoubcové duše.
Světec jel právě na lodi a potkali ho v ústí Smjadyně. Jakmile je
svatý zpozoroval, z duše se zaradoval, kdežto jim při pohledu na
něho ztemněl pohled a veslovali k němu. A on vyč~val, aby ho
mohli pozdravit. A když pluli podle sebe, začali ti zlosynové skákat do jeho lodi třímajíce v rukou tasené meče blyštíci se jako
voda. A všem náhle vypadla vesla z rukou a všichni zmrtvěli
strachem.
Když to blahoslavený viděl, pochopil, že ho chtějí zabít. Laskavýma očima k nim vzhlédl, a zatímco mu obličej zkrápěly slzy,
se srdcem zkroušeným a myslí pokornou, uprostřed častých
vzdechů a celý se rozplývaje v slzách a s tělem zmrtvělým vyrážel
srdceryvným hlasem: "Nedotýkejte se mě, bratři moji milí
a drazí, nedotýkejte se mě, nic zlého jsem vám přece neudělal!
Nechte mě, bratři a pánové, nechte mě! Jaké příkoří jsem způ
sobil svému bratru a vám, bratři a pánové moji? Došlo-li k něja
kému příkoří, veďte mě k vašemu knížeti a mému bratru a pánu.
Slitujte se nad mou mladostí, slitujte se, páni moji! Vy buďte
mými pány, já budu vaším otrokem. Nevyžínejte mě ze života,
nejsem ještě zralý, nekoste klas, jenž ještě nedozrál a koluje v něm
mléko nevinnosti. Neřežte révu, která nepřerostla a nese ovoce.
Zapřísahám vás a prosím o slitování, bojte se toho, jenž řekl ústy
apoštolovými: ,Myšlením nebuďte jako děti, ve hněvu však
buďte jako nemluvňata a v myšlení buďte dospělí.' (1 K 14, 20)
Vždyť já, bratři, jsem jako nemluvně hněvem i věkem. To by nebyla vražda, ale utracení plodu! Co zlého jsem učinil? Dosvědč:e
mi to, a vůbec se nebudu litovat. Jestliže však se chcete nasyt1t
mé krve, už jsem ve vašich rukou, bratři, a v rukou svého bratra
a vašeho knížete."
Ale oni se nezastyděli ani jednoho jediného slova, a vskutku
jako sveřepé šelmy se na něho vrhli. A on když viděl, že jeho
slova neposlouchají, začal takto volat: "Kéž dojdeš spásy, milý
můj otče a pane Vasiliji! Kéž dojdeš spásy, matko a paní moje!

Kéž dojdeš spásy i ty, bratře Borisi, starší průvodce mé mladosti!
Kéž dojdeš spásy i ty, bratře a pomocníku Jaroslave! Kéž dojdeš
spásy také ty, bratře a nepříteli Svjatopolku! Kéž dojdete spásy
i vy, bratři a družino, všichni kéž dojdete spásy! Už vás v tomto
životě nesmím spatřit, neboť násilím jsem od vás odlučován."
A s pláčem pravi1: "Vasiliji, Vasi1iji, můj otče a pane! Nakloň
ucho své a uslyš hlas můj! A shLédni a viz, co se stalo tvému
dítěti, jak mě bez viny zabíjejí. Běda, běda mi! Slyš, nebe, a naslouchej, země! (Iz 1,2) Také ty, bratře Borisi, uslyš můj hlas!
Volal jsem svého otce Vasilije, ale neslyšel mě. Ani ty mě nechceš
slyšet? Viz žalost mého srdce a bolest mé duše, viz proud mých
slz, které tekou jako řeka, ale nikdo mě neposlouchá. Aspoň ty na
mne pamatuj a vzývej za mne Pána veškerenstva, neboť ty máš
odvahu a stojíš u jeho trůnu." A padl na kolena a takto se modlil :
"Nejvýš štědrý a nejvýš milostivý Pane! Nemlč prosím k mým
slzám, ale slituj se nad mým žalem, viz zkormoucenost mého
srdce: Hle, zabíjejí mne, a já nevím proč nebo pro jaké příkoří.
Nevím, ale ty víš, Pane, můj Pane. Vím, že tys řekl apoštolům
svým: ,Pro mé jméno a kvUli mně na vás vloží ruce, budete zrazeni příbuznými a přáteli, bratr bratra vydá na smrt a zabiji vás
pro moje jméno.' (sr. L 21, 12 a 17, Mt 10, 21-22) A jinde:
,Trpělivostí svou získáte vaše duše.' (L 21, 19) Viz, Hospodine,
a suď, neboť hle, připravena je má duše před tebou, Hospodine,
a tobě vzdáváme chválu, Otci i Synu i svatému Duchu, nyní
i vždycky, až na věky věků, amen."
Tu se na ně podíval a tichým hlasem přiškrceného hrdla řekl:
"Když už jste to provedli, přistupte a učiňte to, k čemu jste byli
posláni." Tehdy přikázal zlotřilý Gorjaser, aby ho rychle podřízli. A Glebův kuchař jménem Torčin vytáhl núž, popadl blahoslaveného a zabil ho jako beránka neposkvrněného a nevinného,
měsíce září pátý den, v pondělí. I přinesena byla Hospodinu oběť
. čistá a libovonná. A vystoupil k Hospodinu do nebeských při
a spatřil svého vytouženého bratra. Oba pak přijali nebeskorunu, po níž toužili, a zaradovali se radostí, které právě
"crl.~nňL..l· radostí velikou a nevýslovnou.
Oni bídní vrahové se pak vrátili k tomu, jenž je poslal -- jak
David: "Navrátí se hříšnici do pekel, i všichni, kdo zapomína Boha." (Ž 9, 18) A jinde: "Hříšníci tasili meč a napjali
svůj, aby zabili ty, kdo jsou přímého srdce. Meč jim však
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vnikne do vlastního srdce a jejich luky budou zpřeráženy, neboť
hříšníci zahynou." (Ž 37,14-15,20) Hned zvěstovali SvjatopolkOV1: Hle učinili jsme, cos nám přikázal." A on jak to slyšel,
nadm~:l se ~ srdci pýchou. A naplnilo se slovo žalmisty Davida:
Proč se chlubíš zlem, siláku? Jen bezpráví po celý den splétá
~vůj jazyk a samou nespravedlnost, zlo sis zamiloval víc než
dobrotivost, klam víc než slovo spravedlivé, miluješ každou řeč
podvratnou a jazyk lstivý. Naprosto tě proto zniČí Bů~, vyrve tě
a přesadí z tvého sídla, vykoření tě ze země živých." CZ 52, 3-7)
Když byl Gleb zabit, pohodili ho na pustém místě mezi dvě
klády. Hospodin však neopouští své služebníky, jak říká David:
"Hospodin chrání všechny kosti jejich, ani jedna z nich se nezlomí." (Ž 34, 21) A tak, i když tam tento světec ležel vskutku
dlouhý čas nedopustil, aby zůstal zapomenut a bez povšimnutí,
ačkoli' byl ~cela neporušený. Ukázal ho: někdy totiž lidé viděli
ohnivý sloup, jindy hořící svíce, pak zase ?os~é jdou::Í .cesto~
kolem slyšeli andělský zpěv, jindy totéž vidělt a slyseh 10VCl
a pastevci. Ale nikoho nenapad~o, aby hledal světco~o tělo,
dokud se Jaroslav nemohoucí snest tuto zlovolnou vrazdu nepozdvihl proti onomu bratrovrahovi, bídnému Svjatopolkovi.
Utkal se s ním v mnoha bitvách a vždycky s pomocí boží a za
přispění obou světcú zvítězil; ze všech těch bitev, které vybojo~al, se ten bídák vracel potupen a poražen.
A taJ< posléze ten trojnásobný proklatec přitáhl s množstvím
Pečellěhú. Tu shromáždil Jaroslav vojsko a vytáhl proti němu na
I\ltu. Tam stanul na místě, kde byl zabit svatý Boris, A pozdvihl
ruce k nebi a řekl: "Hle, krev mého bratra volá k tobě, Pane, jako
kdysi Ábelova (sr. Gn 4, 10). Nuže pomsti ho, tak jako jsi seslal
nářek a třesení na onoho bratrovraha Kaina. Hle, prosím tě,
Pane, ať se jim za to dostane odplaty." A pomodliv se řekl:
"Bratři moji, i když jste tělesně odešli, jste živi milostí boží
a "stojíte u trůnu Hospodinova. Pomozte mi proto SVOll modlitbou!" A když to řekl, vyrazili proti sobě, až pokryli Altské pole
množstvím vojska. A za východu slunce se utkali: řež to byla
ncjv)'~ lítá, třikrát se do sebe pustili a bili se po celý den. Teprvc
k večeru nabyl Jaroslav převahy a bídný Svjatopolk se dal na
útěl'. Tu ho po sedl démon, takže mu zeslábly kosti, až ani na
!zcmj nemohl sedět, nesli ho na nosítkách. A dostali se s nín~
k Berestiji a on řekl: "Běžte, běda, pronásledují nás!" Tu pos1a11
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některé nazpět, ale nebylo tam nikoho, kdo by je pronásledoval
nebo se hnal po jeho stopě. Bezvládně ležel, ale když se vzchop i!
říkal: "Dejme se do běhu, stále nás pronásledují, běda mně i';
A nemohl vydržet na jednom místě: pronásledován hnčvem božím ta! proběhl polskou zemí a utekl se do pustiny na hranicích
mezi Cechami a Polskem a tam zle zmařil svůj život.
I přijal odplatu od Hospodina, jak ukázala zhoubná rána na
něho seslaná, a po smrti muku věčnou. Tak byl zbaven obojího
života - zde přišel nejen o knížecí vládu, ale i o život, a tam nejen ztratil nebeské království a život s anděly, ale navíc se vystavil
mukám a ohni.
A *jeho hrob je zachován až do dnešního dne a vychází z něho
ošklivý puch, lidem pro poučení. A jestliže někdo, kdo o takov}rch
věcech slyšel, přesto je provede, dostane se mu stejné odplaty,
ba ještě horší. Jako když Kain nevěděl, že dostane trest, a tak
dostal jediný, kdežto Lámechovi, který už znal odplatu Kainovu,
se dostalo trestu sedmdesátinásobného (sr. Gn 4, 24). Ano,
takové odplaty se dočkají ti, kdo konají zlo. A jako když *císař
Julián prolil množství krve svatých mučedníků, dostalo se mu
trpké a nelidské smrti, neboť byl neznámo od koho proboden
a kopí mu proklálo srdce, tak i tento Svjatopolk přijal na útěku
krutou smrt, aniž věděl od koho.
A od té doby rozbroje v ruské zemi ustaly a Jaroslav pi:evzal
veškerou ruskou državu.
Tu Je z~čal vyptávat na těla obou světců, jak a kde jsou ulozena. Rekh mu tedy o svatém Borisovi., že je uložen ve Vyšgorodě,
ale o svatém G1ebovi ani všichni nevěděli, že by! zabit ve Smolensku. Ale řekli mu tehdy také, že slyšeli od lidí kteří odtamtud
přich~ze1i, že ~a jednom pustém místě spatřili světlo a svíce.
Jakmll~ to us1yse1, *posJa1 do Smolenska kněze, aby ho vyhledali,
neb.oť ríkal: 2-,To je určitě můj bratr." A tam, kde to viděli, ho
t~ke n~lezli. Sli pal, v průvodu s kříži, hojnými svícemi i kaditelnIcemi a s ~.e~kou slávou ho uložili do lodi a dovezli ho do Vyšgo~~u a, u.loZlh ho tam, k?e leží i tělo r:ejbla~oslavenějšího Borise.
y op~h pak zem a take ho pochovah, nevedouce, Jak by to bylo
vhodne a co llejuctivější.
A stalo se něco podivuhodného a zázračného, co si zaslouží
v
.
10 nčkohk
nzapamatov"am: teVl o svate'h o ta k leze
ler, a přece ?ú~.;talo
aprosto nedotčené jakoukoli zvěří a ani nezčernalo, jak t\)mll
v
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bývá u mrtvých těl, ale bylo světlé a krásné a zdravé, vydávající
libou vůni. Tak Bůh uchránil tělo svého mučedníka.
Mnoho lidí ani nevědělo, že tam leží těla svatých mučedníků.
Ale jak pravil Pán: "Nemůže se ukrýt město stojící na vrcholku
hory ani se zapálené svíce nepřikrývají nádobou, ale stavějí se na
svícen" (sr. Mt 5, 14-15), aby osvěcovaly tmavá místa. Tak
i oba tyto svaté postavil do světa, aby svítili přečetnými divy,
aby zářili ve veliké r,uské zemi. A tak mnoh.o trpící~~ d?chází
vysvobození, slepí prohlédají, chromí poskakUjí rychleji nez srny,
shrbení se napřimují.
Ale copak mohu všecko vypovědět nebo vylíčit, co se ~ěje
skrze zázraky? Opravdu ani celý svět nemůže pojmout POdIVUhodné zázraky, které se dějí, je jich víc než mořského písku. Nejenom tady ovšem, ale po. všech končin~c~.~ po všec~ zem~ch
procházejí, všechny nemOCI a neduhy zahaneJl, ty, kd~ JSou v za~
lářích a poutech navštěvuji. A na místech, kde byl! ozdobem
věncem mučednickým, byly k jejich cti zbudovány chrámy a také
tam konají mnoho divů těm, kdo je navštěvují.
Nevím tedy, jak vás mám pochválit, nejsem s to, a nedokážu
cokoli říci. Anděly snad vás nazvat mám, protože se tak rychle
objevujete u těch, kdo jsou i~rmouce~? Ale ~y ,iste žili na :em~
v lidském těle. Nebo vás mam oznaclt Jako lidl? Ale mnozstvl
zázraků a navštívení nemocných převyšuje všechen lidský rozum.
Či vás mám prohlásit za krále nebo knížata? Ale vždyť vy jste
prostší a pokornější než poddaný a dosáhli j~:e tak,ové p~ko~~; že
jste skrze ni získali sídlo na místech a v pnbytcIch neJvysslch.
Vy jste opravdu králové králů a kníŽata knížat, neboť s vaší po.mocí a pod vaší ochranou naše knížata mocně vítězí .nad t~~m;
kdo povstávají proti nim, a honosí se vaší přízní. Vy Jste zaJlste
jeiich i naše zbraň, jste hradby a opevnění země ruské a *meče
d~ousečné, kterými srážíme pohanskou zpupnost ~ deptám:
v zemi ďábelské rejdy. Vskutku bez váhání mohu říC1: Vpravde
jste lidé nebe a andělé země, sloupy a opevnění naší vlasti. Pr?t~
také bojujete za svou zem a pomáháte své otči~vě j~ko kdysi. *~ehkY
Démétrios své vlasti. Ten přece řekl: "Jesthze Jsem s mml ~yl?
když se veselili, také s nimi zemřu, kdy~ hyn?u." !e~to vel:kY
a milosrdný Démétrios to ovšem řeklo Jedmem meste; vy vsak
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svou

péči

a

přímluvu věnujete

nikoli jednomu nebo

dvěma

městů~ ~i v;.~nicim,v ale ~elé zemi ruské. Ó blažené jsou zajisté
~ro~y, j~Z pnJa~ ':,ase ctlho~ná těl~ jako nejdražší poklad! Blazeny chram, v nemz byly ulozeny vase svaté rakve, nesoucí blahoslavená vaše těla. Ó vy mili Kristovi služebníci! Blahoslavené je
vs~mtku a nad všechna ruská města vyvýšené, ba nejvyšší to
me~to, vkteré ;ná v sobě takový poklad, že se mu nevyrovná ani
cely svetr Pravem bylo nazváno Vyšgorod, vyšší a neJ'vyšší nad
v
hna mesta.
v
*Druh'a to Soluň se ukázala v zemi ruské a léčí
' se
vsec
tu ~e;p,latně. A 11;ejen našemu národu tu byl dán od Boha uzdraVUjlCl lek, ale celemu .světu; neboť ze všech končin sem přicházejí
a zdarma tu dostávají uzdravení, tak jak řekl ve svatých evange~iích Pán svatým apoštolům: "Zdarma jste přijali, zdarma též
dejte!" (Mt 10,8) A sám Pán o tom také řekl: Kdo věří ve mne
bude činit sk~tky, vkter~ ~iní~ já,.a větší než t;." (J 14, 12) Leč:
blav~~slavem m~c~~nlCl Knstovl, nezapomínejte na otčinu, kde
Jste zlIl pozemsky ZlVOt, a nikdy ji nenechávejte čekat na vaši
pomoc! ~tejně :.: tak~ vž~ycky ~~ nás v modlitbách přimlouvejte,
aby na nas nepnslo mc zleho a zadná rána aby nepostihla váš rod
a~l v:~e služeb.ník~. Ne?oť v~~ byla dána milos;, abyste se za
/ na~. prm:rou.vah, vam Bůh sveril, abyste se za nas modlili jako
. n~sl .zastanc~ u Boha. ~ proto se ~v vám utíkáme a v slzách před
vaml po~l,:kame a rn.~dh:ne se: Kez r:,0 nás nedupe noha pyšného
a ruv~~ hnsníkova kez nas nezatratí, zádná zhouba kéž se na nás
n;pnzene! Hlad a utrpení od nás zažeňte a vysvoboďte nás od
vseho :n~če válečného, vzdalte nás bratrovražedných bojů
a oc?ranuJte nás před útokem všelikého hříchu, neboť doufáme
.ve vas . doneste naši modlitbu spěšně k Hospodinu Bohu neboť
~noho J,sme zhřešili a množství nepravostí jsme napáchali a nic~mnost1 be~ ~íry a počtu. Doufáme však ve vaše modlitby, volam~ k Spaslteh a říkáme: Pane, ty jediný jsi bez hříchu, shlédni
zvt:'e~o ~vaté~~ nebe na nás ubohé. Ano, zhřešili jsme, ale ty nás
oc~Stl, pac~ah Jsme nepravosti, ty nás rozhřeš, klopýtli jsme po
svem obracení, ty nás očisti jako cizoložnici (sr. J 8 3-11)
a o~pra~edlň jako celníka (sr. L 18, 9-14). Ať na nás 'sestoupí
:oJe milost, a~ na nás skane tvá láska k lidem, nedopusť, abyZe o~ ~e d~stah do područí svých hříchů ani abychom zesnuli či
n ,mr~h horkou smrtí, ale vysvoboď nás od nynějšího zla a dopřej
, amcasu k poka" m, ne b'
.
v pred
v tebou,
ot mno he' JSOU
nepravostI. nase
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Pane. Učiň s námi podle milosrdenství svého, Pane, neboť jméno
tvé je mezi námi vzýváno, smiluj se nad námi a dej nám hojnost
svých darů a na přímluvu svých nejctihodnějších mučedníků se
nás zastaň a nedopusť, abychom byli zahanbeni, nýbrž vylej svou
milost na ovce své pastvy. Neboť ty jsi náš Bůh a my tě oslavujeme _ Otce i Syna i svatého Ducha - nyní i vždycky i na věky
věků.

Amen.
*0 BORISOVI,
JAKÉHO BYL
• VZHLEDU

k~

,

Tento bohabojný Boris byl
z dobr:ho kořene - v~.či otci byl poslušný
a ve vsem se mu podnzova1. Postavu měl
krasnou a byl vysoký, obličej měl oválný, ramena rozložitá
boky štíhlé." Měl.l~s~avé, oči a veselou tvář, malou brad~
a ~ous. A ac byl Jeste mlad, vyzařovalo z něho něco královskeho~ v~značova1 se tělesnou silou a všelikou znamenitostí
ro~kvet~)e ve své mladistvosti jako květ. Byl chrabrý v bojích:
v usudclch byl moudrý a ve všem rozumný a milost boží v něm
rostla.
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je llcrh'~ÍIT~c, rhaášin:c \';['iich in:úm uži,ck c1l'kyi a Bohu? Nužc
se k ():,;a\é jfiidl památky a C', ,luchoVlLi radostí s:avme
ly, ktGré Gslavil Búh cal, hujnuu milostí a zázraky,"
Stejně Búh oslavil i tyw mučedníky v těchto končinách ruské
zemi' Pi·eS,\)l.e mnozí nevěděli, že ve Vy;;gorodi:: le7.í SValí mll"
čedníci, KrisLOvi svatí frpitelé Roman a David, Pún nec\upmtil,
aby lako\'ý poklad zústal skryt v z.::mi,
Jednou loÚŽ viděli lidé na mbtě, kde leželi, stát ohnivý sloup,
jindy tam zase slyše;i zpívat anděly. A když to věřící slyšeli a viděli) žai;ú a oútvovali Boha. A přicházejice "klaněli se na tom
místě. Pl'ich{,zeli také mnozí. poutníci z cdch zemL A někteří,
l,dyž o tem slyšeii, uvěřili, jiní nevěřili a považovaLi to za lež.
Jak řikai aF~;šLol o l:říži
,1 KOl 1, 18), že v nevěře je pošeLilostí pro ty, hlo hyi~OU, ale ve víře je silou boží pro ty, kdo docházejí s pásy. A Pán řekl ve svaL ých evangeliích: "Kdo padne
na ten kámen, rozrazí se; a na koho padne, toho rozdrtí."
(Mt 21, 44) A také: "K.do v něho věři, nebude zahanben."
(Ř 10, ll; sr, L 28,16; 1'Z 9, 33; 1 P 2, 6)
Jednou přišli Varjagové do blízkosti místa, kde svčtci leželi
pohřbeni v zemi, A jakmi:e jeden z nich vstoupil na hrob, ihned
vyšlehl z hrobu ohe(l a popá:.il mu nohy. On vyskočil a začal
o tom vyprávět a ukazoval oSlaLním z družiny pDpúlené a ožehlé
nohy. A od té doby už se tam neodvažovali přiblížit, jen se s béÍzní
klanb, Pak po nektúka dnech vzplanul ohněm "'chrám svatého
Basila, ten, u něhož byli světci pochováni, A lidé se přicházeli
dívat: Chtám hořel odshora, takže vynesli všechny ikony i zaří
zení a neshořelo nic, jenom samotný chrám. A i) tom všem podali
zprávu Jaros:avovi, Ten povolal "metropolitu Jana a vyprávěl mu
všecko o svatých mučedni.cích, svých bratřích. Ten nadmíru
užasl a zapochyboval, a;e také byl povzbuzen a pln radosti boží.
A když od kníkce odešel, shfClmáždil kleriky a všechno kněžstvo
a rozkázal, aby šli prúvodem s kříži do Vyšgorodu. Tak přišli až
na místo, kde svatí leže:i, Byl s nimi i kníže Jaroslav. Již dříve tam
na tom místě, kde shořel chrám,~postavili ma10u chýši, a tak
když ta.'11 arcibiskup s procesím přišel, vykonal v té chýši *cclonocní vigilii,
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O ZÁZRACÍCH
SVATÝCH MUČEDr-,ÍK(r
KRISTOVÝCH
ROMAl\fA A DAVIDA
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( ""Člověk to nevypoví-, oko se dosyta
nenahledí a ucho se pInč nenapo~

nic I
a čá : I
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II

na
pře

přel \"

slouchá , " říká Kazatel (Kaz,1,v
8), Také
náš. rozum
:l ., ani
o
,,'
nedokáže V\'Uót divy svatych mucel mKLI, am mlS )azYk ncmúže \';'Dravit a slovo popsat, jakou odplatupř'ijali
za sv6 Dcímahy př;;'o cd Pána jako boží děli a ~)oc':íín~ci. Jak
ostatně i'HZel '"Jan Bohoslcvec: "Všem, kteří hu pnFu, Gal moc
státi se božími dětmi," (5 1, 12) A DaviJ.: "Svatým, kteří isoll
v zemi jeho, těm Hospodin podivuhodně plní všechna př'áľ:Í, ':
(Z~ 1'1i....:, J'2\) -'o-k,
~ iiTlc\e' JJ,Podivuhcdn\'" J' e Bůh ~ve sv\'Ch
svarydl;'
'"
68, 3'6) "ten, jellž jediný činí divy" (Z,7.~, 18,a ~j6) 4);
A svat\' ofJ an Damašsl,ý o tom v kmze zvane J50hosloVl vypsal
toto: ,',Takoví lnuži jsou i po smrti živi, stojí před Hospodinem ;: v jejich ostatcích nám Kristus Pán d.áv~, praíÚcn)"
spásy, "'neboť z těl mučedníků vychází vonný' ole],'- A pude:
+e"ch , kdo věří v Boha a doufaií ve vzkříšení, neříkáme,
) , () L
1 ' že
jsou mrtví. Neboť mrtvé tělo nemůže konat dlVy, Pa~e, ,dezt~
tihle zahánějí démony, ],7:e ji~i od:racet l:án y ~~~'Ll~~ť:a)L1Jl
nemoci, takže slepí proh;,eda]l a mmomOCIl1 se ?ClS;U)l ~dlt, ~.l~
5), neštěstí a zármutky pomíjejí. Skrze tabve vseehno
do'oré ud Otce světel sestupuje (Jk I, 17) na ty, kdo ~ Virou
a bez Doctwb prosí. Kolik jen musíš vynaložit námahy, abys
na1 e7J 'přírdluvce který bv tě při\'edl k smrtelnému králi a za
te1;e~se postavil ?' A hle, n;y máme pomocníky celého lidskéh~
rodu, kteři j ;:a nás orodují. Což to nepůó.obí oni, že mv, kdyz
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s pěti kupolemi a dal jej celý opatřit malbami a s všelikou nádherou vyzdobit. V průvodu s kříží šel pak metropolita Jan i kníže
Jaros!av a veškeré kněžstvo i lid a přenesli světce a posvětili
chrám. A ustanovili, aby se dvacátého čtvrtého dne měsíce čer
vence, v ten den, kdy byl nejblahoslavenější Boris zabit, slavil
svátek V tý-7. den byl také posvěcen chrám a byli přenesení oba
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v o padl na tvar,
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:
v'vel ke hrobum svetcu,
,
p)"1 'Jeden slepy muZ a pr, 15 ~l' 1, .. 0"1' S p'l-osbou o uzdrave, tll.
~ ;
v'lláda K mm l: "
láskou líbal ~1foby,v~ !m~\ dé vzdali chválu Bohu i oběma S~~~y~
A náhk prohledl a vS1ch11l 1 vd Vl Mironěg knížeti o oh ou zazra
mučedníkům. Tehdy vypo~~ ~l ~slavoval Boha i oba svaté~U:
cích, a když to Jaroslav uS ys~~ S radostí mU to vyprávěl. K)r~
Č'edníkv a povolal metropolI;\: d 1 h a'lu Pánu a sdělil lcIl1zet
hl
ke v'" a c v '
, h ·'111
- . "
to ten biskup \'yslec . ,ta . bU
blldoval velice krásny c ra
dobrou a bo hIIi L'hl'_J1.!, radu'• "'a v o z '
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~metropolíta kyjevský Georgij *i druhý, Neofyta černigovský,
pak 'biskupové Petr perejaslavský a Nikita bělgorodský i Míchael
jurjevský a *ígumeni Feodosij pečerský, Sofronij od svatého
Michala i German od svatého Spasitele a všichni ostatní igumeni.
A vystrojili skvělou slavnost: Nejprve vyzdvihli svatého Borise
v dřevěné rakvi a knížata si ho vzala na ramena. Napřed kráčeli
ctihodní mniši se svícemi, za nimi pak jáhnové, potom kněží a za
nimi metropolita s biskupy a po nich šli s rakví. Když rakev pře
nesli, uložili ji v chrámě a otevřeli. Tll se naplnil chrám podivuhodnou líbeznou vlmí. Všichni, kteří to viděli, oslavili Boha;
a metropolitu obešla hrúza, neboť neměl příliš pevnou víru v oba
ty světce. Tu padl na tvář a prosil za odpuštění. Když pak políbil
ostatky, vložili je do kamenné rakve. Potom vzali Gleba v kamenné rakvi a usadili jí na sáně, chopili se provazú a vyjeli. Když
ovšem byli ve dveřích, *rakev se zastavila a nešlo s ní hnout, Tu
přikázali lidu, aby volal "Hospodine, smiluj se", A modlili se
k Bohu i svatým, a hned rakev dovezli. Pak líbali svatého Borise
na hlavu a svatého Gleba na ruku. A metropolita Georgij tu ruku
uchopil a žehnal jí knížatúm Izjaslavovi a Vsevolodovi. Pak se
Svjatoslav chopil metropolitovy ruky, která držela ruku světcovu,
a přikládal si ji k ráně, kterou měl na šíji, i k očím a k temeni,
a potom položil světcovu ruku do rakve. Nato *začali zpívat sva-,
tou liturgii. Vtom řekl Svjatoslav Brnovi; "Něco mě' bodá do
hlavy." A Brn sejmul knížeti z hlavy klobouk a uviděl sVětCllV
nehet. Sňal jej tedy z hlavy a podal jej Svjatoslavovi. A ten podě
koval Bohu za dobrodiní od světců. Po liturgii pak všichni bratři
společně poobědvali a skvěle ten svátek oslavili. A rozdali mnoho
almužen chudým. A když se rozloučili políbením, pokojně se
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Stalo se, že v době přenesení svatých mučedníků Romana a Davida se shromáždili všichni bratři, Izjaslav, Svjatoslav a Vsevolod,
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ZÁZRAK PÁTÝ -
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měsíce

NĚMÉM
Jistý muž byl chromý a němý; nohu měl až po koleno uříznuZÁZRAK

ČTVRTÝ

-

o

toU, a tak si zhotovil
a taktak s její pomocí chodil. Ten
pobýval u chrámu obou
s dalšimi ubožáky a dostával od
co
a co mu kdo dal: jeden šaty, druhý, co
A ve
byl
který byl starostoU
jménem se nazýval Ždan, ale
dostal jméno
Ni1wla; a tak strojil po všechna léta slavnost svatému Mikuláši.
Když zase jednoho dne takto slavil, šli tam i chudáci. Šel také
dostane. Vešel tedy do toho domu
onen chromý, doufaje, že
Ale shodou okolností mu nikdo nedal
a
hladový a žíznivý. Tu náhle upadl do
jíst ani pít, takže
se v duchu, jak sedí u chrámu obou
vytrženi a
a
jak svatí
Boris a Gleb jako by vycháa
k
Tu na
padl strach
zeli z prostoru
Ale
ho vzali za ruku a jako by ho posadili
a on padl na
mluvit o jeho uzdravení, Pak mu
ústa, chopili
a
nohy a jako by ji mazali olejem a natahovali mu
se jeho
koleno, To všechno ovšem ten neduživec
jako ve snu,
upadl a ležel na tváři v tom domě. A lidé, kteří ho viděli při tom,
jak upadl, obraceli ho sem a tam, ale on ležel jako mrtvý a neJen jeho duše byla
mohl pohnout ani ústy, ani
a jeho srdce
A všichni si mysleli, že ho sklátil zlý duch.
u chrámu oboU
Vzali ho tedy a odnesli a položili ho
A mnoho lidí stálo kolem
a dívali se, A žasli,
bylo
slavný zázrak: u kolena se mu objevila malá noha,
jakoby malého dítěte, a ta začala růst, až byla jako ta druhá, a to
jediné hodiny, A když to
nikoli za dlouhou dobu, nýbrž
ti,
u toho byli,
velebili Boha i jeho milé služebníkY
a
Romana a Davida a spolu s prorokem provolávali
"Kdo vypoví mocné skutky Hospodinovy a rozhlásí
všechny jeho chvály?" (Ž 106,2) A také: "Podivuhodný je
ve svých svatých," (Ž 68, 38) "ten, jenž jediný
divy"

při křtu

měšťanů.

něco

seděl před příbytkem,
zůstal
viděl vidění: Viděl
světců, spatřil,
mučedníci
oltáře kráčejí němu,
něho
tvář, světci
začali
pokřižovali
zmrzačené
viděl
očima.

úpělo,

světců,
vidět

kteří
mučedníky
říkajíce:

něho

viděli,

neboť

při sobě

před dveře

neboť

během

činí

Tu se jí náhle ukázali svatí mu~~l~n~
nlCl 1 na de~ ~~atévho Mikuláše,
'h , ~ohroz111 )1 a rekli: "Jak to
ze takhle pracuješ na den'
t'"
svate. o M1kuláše;l H d v
'
,ame. A kdyz to řekli roz tal'
. ne te potresJako mrtvá, Ležela pak'mv:ne l,}U budovu a ta žena zůstala
, A v
eS1C, amz cokoli
hl
vstat.
mela ruku uschl ou sta'1e v ní a' mo
,
, '1 a; nemohla ani
pam nemohla posloužit. Když" ",
~1 neC1!1 ~ bolest, Ani své
Jl ),e)l pam tak v1dela, vyhnala )'i od
sebe i s jejími dětmi _
.' ,
ty se SIce narod'l 'ak
Soud
uvr l)e do otroctv1' , c
o v e' v
vsak n d1 y) 1'1'o svobodné, ale
hl
y o, nýbrž
aby její p 'b 1 e ovo 11, aby tomu tak
1 přiznali svobod~, protože t:~l y a zbavena těch peněz, a dě
b~~~
)12 potrestána.
zena pracovala z donucení a byla
v

CHROMÉM A

dřevěnou
světců
křesťanů, potřeboval
chtěl.
Vyšgorodě člověk,
Světským

v v D
L
'v

ragobuži pracoval "
V ameste
kyně
*pracovala na rozkaz s ,a )lst~.zena ve věži. Byla to otro-

rozešli každý do svého domova, A *od té doby byl z milosti našeho
pána Ježíše Krista zaveden tento svátek dvacátého dne
května ke cti a slávě svatých mučedníků,

Bůh

přikázali

A tak minula tři léta kd ž t
v
slechla o člověku ktery;
hU ona zena s uschlou rukou za, m e c romé ru ' h
z aven u chrámu svatých
v d "
ce 1 no y, ale byl toho
b
vstala
a šla do Vyšgorodu p~'~lce mku Romana a Davida. Hned
d
ns a tam sobot 'h d
v pr; vecer svátku svaté
o,
a bylo to také
ktery byl představeny' d h Y ' Ohlasda se Lazarovi
k' 1
m uc ovenstva toh h'
,
a::a , aby
noc
h '
oc
a on jí
pruvod s kříži ke svaté Bohorodič c ra~em. ~dyz pak šel nazítří
rukou k Lazarovi a vypra' Vl
ce, pnstouplla ta žena se suchou
dVl
ve
a
mu
se e a pred chrámem a přrl' k takto
v sv"U) sen:"T'eto noci jsem
mi, Kd v
Sl e mne dva krás' ml'd
'
. , o te to tady posadil ;l' A " '
ll!
a enC1 a rekli
ten mi to poručil.' Řekl ': S J~ Jsem odpověděla: ,Kněz Lazar
sva't
eA
dokud
a modlitb;
stars1ch
z mch sundal prsten z ru
yz jseI?, t,o rekla, tu si ten
na ruku a pokřižu'
ky.' podal ml je) a řekl: Dej si 'e'
slechl v'k'
,,) se a ruka se tl uzdraví ce, Kd
L'
))
' v·
yz to azar vy. ,pn aZal)l aby běhe r
m"lturg1e vyckala u chrámových dveří
a jakmile dozpív~jl *v
A
a
jí
ze a 'i'zpěvák zanotoval
' , ) a ml e OdZP1val1 "Svatý
"Velebí duše má Hos od' v,rrok1menu hymnus Bohorodičky
~měrem k oltáři ' ,? 1r:,a, suchoruká žena náhle vyb Vhl
1 d h
' maVa)lC a tresouc k
A
v
e a
a
domníval' r,;
to všechen lid
el )1 ke hrobům ObOll s
1, seS' ze )e posedla zlým duchem
tak' L
'
ozna!
vetcu,
n'
'
upadl
v
úžas
neb
ť
k
)1
e azar, a když ji
P1, když to viděli ~el b~/u a se v t~ chvíli
uzdravila, A všich,
e 1 1 za ten zazrak Boha, podivujíce se

:1

v

v

Bohorodičk
vyčkala před
'

přes

~e
ra~,1U,

při-

v

v'

,:,učedníků nev';ťÚi,< t~~{\

tě ~i\h
v

k

~~!~' začali ~Pi:'to~:,~d ~ rr.:?~itblu pOl~ažo~ ruk~
.r~r~stvo .iděli,

o~, kdy~
patřil"

v

(Ž 72, 18 a 136, 4).
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:u

přispění a moci Kristových svatých mučed

rychlému božímu
níků.

ŠESTÝ ZÁZRAK
SVATýCH
ROMANA A DAVIDA
I SVATÉHO JIŘÍ - O SLEPCI

MUČEDNÍKŮ

městě

opět

Kdesi v jednom
byl
jeden slepec. Ten chodil ke
chrámu a modlil se k svatému
a prosil, aby
prohlédl. A když to tak provozoval, jedné noci se mu ve spánku
zjevil svatý
a
"Jak to, že ke
tolik voláš,
Avšak jestliže si žádáš vrácení zraku, já ti poradím. Jdi
ke svatým
Borisi a Glebovi, a oni ti
vrátí
zrak, který ty
a o který žádáš.
je dána od Boha
milost, že v té ruské zemi
a uzdravují od každého utrpení
a nemoci." Když to uviděl a uslyšel, procitl ze sna a vydal se na
cestu, tak jak mu bylo
A když tam
setrvával
1..1 chrámu svatých mučedníků několik dní, vrhal se na zem
a modlil se k
dokud se mu nedostalo božího
navštívení a on neprohlédl. Tak se stal vidoucím a velebil Boha
i svaté
že se mu tak dostalo zdraví. A
všemi
co
jak k
svatí
mu
a jak se mu v tom
A všichni
Bohu a slavili ho za všechno, co
skrze
za
a podivuhodné a
zázraky.
je psáno: "Vyplní
kteli se ho boji, a modlitbu jejich uslyší." (Ž 145, 19)
A jinde: "Všechno, co chtěl, také učinil." (Ž 115, 3) potom se
zajisté zázra..1zy obou
a milost se rozmnožovala,
jak je psáno ve svatých evangeliích: "Ani celý
by
dost
místa na knihy o tom sepsané." (J 21,25)
av
Nuže, když se dály takovéto věci, *pojal Svjatosl , syn Jarovybudovat
svatým kamenný chrám. A když
jej
až do výše osmdesáti
odešel na
Pak
veškerou moC nad ruskou zemi Vsevolod a celý chrám dostavěl. Ale když byl dokončen, hle, téže noci se jeho kupole propadla a celý chrám se
Také Vsevolod pak v pokoji odešel
na věčnost, po dobrém životě, naplniv příkazy dané Pánem.
Pak
Svjatopolk
vládu v
David
a Oleg v
a Vladimír v Perejaslavi.
v té
se
proti nám postavili pohané s
silou a
nám mnoho násilí
za naše
Tehdy upadl chrám obou svatých

svatojiřskému
Jiří
mučedník Jiří řekl:
mně
člověče?
mučedníkům
určitě
potřebuješ
Těm
léčí
přikázáno.
přišel,
oběma světcům,
mučedníky,
přede
vyprávěl, viděl,
němu
mučedníci přišli, třikrát
pokřižovali oči
otevřely oči.
blahoře
čili
činil
světce, přeslavné
nevylíčitelné
Neboť
přáni těch,
světců rozrůstaly
svět neměl

slavůV, záměr
dostavěl
převzal

*převzal

Černigově

hříchy.

oběma

zřltll.

loktů,

věČnost.

lzjaslavič
Kyjevě,
Právě době
větši
činili
mučedníku

ničem

ne~

~ a~1

okovů

nějakého
těm
neměl

ep~~l1 ,~uže. krutě
~'~~ :~.
řádně vyšetřil,

Kníže
' dva
dáni
do Svjatopolk
bez dal vsadit
d d OdS kl
Byli
sluchu jen
kdo j:r,?
kmze
prorok David' S' rdc
Vlm 1.
totiž, co
. "
e zvracene ke m V v,
a se zlým jsem nic
tak'
. v .ne pnstup nenalezlo
CŽ 101,
Jenzv
bližního,
jsem
O
tyto muze
dokonce na
lovně se modlilI' ke svatym
"
m pak Jsouce
v takové bídě usio
mu v d 'k
v
*dávali strážci peníze ab k
. ce m um a o vs ech
svatých mučedník o R' y oupll p.rosforu a donesl ji do chrámu
u omana a DaVIda A tak I ul
casu, a oni tam stále setrvával'
"
o uz mnoho
a vzývali svaté
K 1. V
blde. A modlili se
jejich zachránci obh'.' y nstovy, az )1ml nezhrdli a stali se
bem: Zatímco'
k
tímt?
spolu s jinými a
y,
a om
spali
z nich se v noci náhle ocitl
zvenCl byl o?staven, jeden
A když se probudil vid Vl v • ven u a spal nahore na sklepení.
jak železa, kter:
a
se rozhlédl,
rozlomena kolem
a žele:
so:e on 1 Jeho druh, leží
jako provaz H
o
teré
kolem nohou,
leží
milým svatým služebník ne
a
chvál? Bohu a jeho
strážce, vyjevil mu
u~. A pnpomne1 Sl, co VIděl, a přivolal
k chrámu Y
,vsec o;, co se stalo, a řekl: "Doveď mě
chra'
I;'~eslavnych Knstových mučedníků" A V'V 1 d
mu pn
_ toho d
' v v
•
pnse o
lena před svaty' . h' n~ byl prave ctvrtek - a padl na koml sc ranamI a vyp OvYd Vl
d v,
stvem i lidmi,
b r
h'
e:, e. pre VSlm duchovent:mlt.o :lovy: "Když jsme
spolu s mnoha jiným?
poklop a my jsme vid Vl' .1 uvmtr v~~em, Jako by se odsunul
~ady jste?' Odp d VI.e .1, Jak vstoupilI oba světci a řekli: Proč
Jelikož isme byliove e ,
takto; ,Taková byla
k,&ete,
l
Jeme vám toto' !o~.uvem.
1;- svetcl nam nato řekli: ,Přikazu
A tohoto druh~ y ~, l ~o chra~u a vypověz o tom, co jsi viděl
_ pro posileni
avaroe
a navie jsme ho
sami odcházíme dlr~ o~t~tll1ch, kdyby vám nechtěli uvěřit My
vštívíme ho a Vl" rec,e
a po
dnech se vrátíme naatime mu zrak. Potom půjdete ke knížeti a řek-

popřál
řekl

o

~lve ~
Zapomněl
vyháně1."
4_5)0~e~0, tajně oče:ňuje
ně úplně zapomněl ~ kd~z
uvěznil,

nedělích

up'y~
zarm~t~? ~

y

mučedník
dveř~)C~:Z~~m~cfíkY. D~šl0 tom~

žebřík umís~ uzavr:~y

nl

spatřil,
stočeny

v

způso

uvmtř

d;~)e z~~~en oko~ů, ~~yž
~e ~ n~
~e ~uce,
měl
v~~ v~d~

něho

o

v

v.

)ltřní
kteří
v

~<;<'
~

v

;p~.c ra~:,
y

Jsm~

vůle

~vmtf

země
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věci

vv zapomenutí
. dVl at . ve
jiném aa nikdo
ani se nem hl .mc
stavby, ani
mnoho. Ale ti kteří byl' ~v~o .0 za:raclch, ačkoli se jich dálo
k následujicim~ divu. 1 oCltyml svedky, vyprávěli, jak došlo

třech

učinili slepý~
~

nete mu: Proč činíš takové věci a trápíš a mučíš bez spravedlivého řízení? Však jestliže se za to nebudeš kát a nepřestaneš
takto jednat, vezmi na
že i kdyby ses neustále opatroval,
další
zmizeli
nezachráníš se.' A když toto vše a
nám z oči. Já jsem tyto věci vskutku viděl a vám vypověděl, bratři
moji, ale chcete-li to vidět nebo slyšet ještě lépe., pojďme ke sklepeni." A šli k vězení a zjistili, že klíče a záme~ JSOu nepoškozeny
a že žebřík, po kterém se tam sestupovalo I vystupo~alo, l~z~
Tu se podivili a velebili Boha i oba svaté. A kdyz otevreh
jak tam onen druh, o
jsme
sedí a že
a vešli,
je také slepý, že nijak nepohybuje víčky ani řasami, a že nemá J?outa. A když se ho ptali, odpovídal stejným
Tehdy byl! oba
propuštěni a ve dne ani v noci neopouštěli chrám. Tím spíš te?
oslepený: jakoby s výčitkami k oběma světcům a přímo vymáhaje
dluh klekal u
a modlil se slovy: "Ó vy svatí milí služebníci
a
dejte mi, co jste mi
Kristovil
dlužíte mi
slibu l" A tak to
po všechny
dni
až nadešel den
Tu
jako obvykle
a modlil se stejným způsobem při jitřní, až jeho nářek začal být
na obtíž
zpívali, takže se
a
bychom toho slepce odvléci,
nelze zpívat."
Ale on se stále bil v prsa a klekal
a volal: "Smilujte se nade mnou,
jste mi to slíbili l" A najednou se obrátil
"Volejte Kyrie eleison 1Vidíte slávu boží a
?
a
já vidíml" A měl oči zdravé, jako by vůbec nebyly bolavé aru
slepé. Tehdy všichni velebili Boha a svaté
a oni šli
knížeti Svjatopolkovi, co
a slyšeli. A on od té doby
a
už
mnoha lidem
A
na dlouhý
a ve Vyšgo
slavil slavnost; často přicházel v létě. Chtěl také
rodu
se stavbou chrámu na
starého
poblíž
svatých hrobů a říkal: "Neodvážím uŽ se je přenášet z místa na
místo." Tento
se ovšem
božím a z
svatých

vědomí,

zvenči.

viděli,

ještě

věci řekli,

němž
hovořili,
způsobem.

hrobů
Nepřezírejte mě nezapomeňte,
přislíbili,
splnění
dělal
tři
třikrát,
nedělni.
přišel
těm, kteří
rozhněvali řekli: "Měli
vždyť kvůli němu
před oběma světci
přece
řekl:
světců Vždy~
mučedníky
sdělili
viděli
nepůsobil
příkoři. přicházíval
čas
započít
místě
dřevěného
záměr
řízením
vůle
odův
mučedníků nesplnil.
,
Vladimír, který se také nazýval Monomach, syn to Vsevol
třímal v těch časech otěže vlády, jak jsme už řekli, v zemi perejaslavské. A právě ten projevoval často svou n~klonnost k obě~a
světcům a přinášel jim hojně darů. Rovněž Sl předsevzal to, ze
oková svaté rakve ctihodných a svatých mučedníků Kristových

tepat stříb~né desky a pozlatit a pak zase v noci přišel, obložil
a o~ova1 dIvotvorné a vší chvály hodné svaté rakve Kristových
trp1::1,ů,. n;uč~~~íků B?r~se a Gleba, a ještě v noci odešel. A když
naz1tr1.11de p:1s11, spatnll to s radostí a klaněli se; a vzdali chválu
Bohu 1 svatym mučedníkům, že vložili takovou myšlenku do
srdce bohabojného knížete. Takto a množstvím dalších slov vzdali
ch;rálu ~šlechtil~sti a, zároveň. velkodušnosti a lásce k svatým,
m1rnost1 a pokore, naklonnost1 k Bohu a ke svatým chrámům
to,:,u, co
:'ladimir,
dvema svetcum. Toto ucm1l uz dříve v šestitisícím šestistém
desátém roce (1102), ale i později, po ~řenesení, vykonal velice
mno~o pro ob~ svaté hroby. Neboť dal vykovat stříbrné desky,
na ne d~l .,:,yr~: obrazy svatých a pozlatit, pak dal zřídit mříž
a oz~obil Jl. strl~rem a zlatem a velikými křišťálovými závěsy,
na~ore s h02no~t1, zlat~, a p~zlacené lamťy, u nichž zařídil, aby
v ruch bez prestaru horely SV1ce. Tak dobre to vyzdobil, že nedo~~du dostatečně vyUčit skvělost toho umění, jak by si to zaslouzl1~. Ne~oť mnoho lidí přicházelo, i z Řecka a jiných zemí, a ří
kali: "N1kde není taková nádhera, ačkoli jsme viděli mnoho sv at~~h rakví;" A takto,učini~ na paměť svých dobrých skutků přede
VSlm u Pana, nebot ten rekl: "Neukládejte si poklady na zemi
na
(s:. Mt 6.,19-20) -=- za druhé u obou svatých,
Je takto utesene oslavil - a za tretí u lidí, neboť mu žehnali a ho
chválili všichni, kteří to viděli a slyšeli.
Le.č my toho teď nechme a pokročíme zase dále. Když tedy
Vl~d1mír ?ředtí~ pobil obě svaté rakve stříbrem, Oleg, syn
SVJa;oslavuv, pOjal úmysl vystavět chrám, a to ten kamenný,
ktery yse ve yyšgoro.dě zřítil. I přivedl stavitele a dal příkaz ke
stavbe, ~dyzyJ1m v hOjnosti poskytl všechno, čeho bylo třeba.A když
bylvchram dokon.čen a vyzdoben malbami, mnohokrát Oleg nutil
a prem}ouval ~vJatopolka, aby přenesli svaté mučedníky do po~taveneho chramu. Ale on zas jako by nedbal jeho úsilí a nechtěl
Je přen~st,. protože sám nebyl budovatelem toho chrámu.
b Kdyz mmulo nemnoho času a Svjatopolk odešel na onen světy10. t~ druhým rokem po dokončení toho chrámu - nastaly
~eZl l~~e~ četné zmatky a rozbroje a nemalé bouře. A tu se
s r?mazd1h všichni lidé, zejména velcí a význační mužové a šli
.
vsec h l'd'
1 1 a prosIl
aby přišel uklidnit' roz'1' Vladlmíra,
.
vb.zastupu
lOJe, které jsou mezi lidem. Přitáhl tedy a zkrotil povstání a ne-

~on~ bohabojný}~niže

předevšimprávětěmt~

~e nebi~~'

neboť

v

stříbrem a zlatem. A tak v noci přišel a přeměřil rakve a dal roZ(87 )
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pokoje mezi lidmi a v roce šestitísícím dvacátém prvním (1113)
převzal vládu nade vší ruskou zemí.
A když Vladimír pevně třímal veškerou moc, tehdy se rozhodl,
že tyto svaté mučedníky přenese do zbudovaného chrámu, A tak
to *oznámil svým bratrům Davidovi a Olegovi, neboť i oni stejně
o tom stále mluvili a Vladimíra vybízeli, aby světce přenesl,
A tehdy k sobě Vladimír přivolal své syny, a také David a Oleg
přišlí se svými syny do Vyšgorodu. A *metropohta Nikifor shro-'
máždil všechny biskupy - z Černigova Theoktista, z Perejaslavi
Lazara, Ménu z Polocka, Daniela z Jurjeva, a všechny opaty -Prochora pečerského, Sávu od Proměnění Kristova, Silvestra od
Svatého Ondřeje a Theofila od Svatého Děmétria a všechny další
ctihodné opaty a všechny nositele biskupského úřadu nebo mnišské hodnosti i všechny kleriky a veškeré kněžstvo. Tehdy se sešlo
z celé země ruské i z jiných zemí veliké množství lidí a knížata
i celé bojarstvo a všichni stařešinové a vojevodové celé země
ruské a všichni držitelé moci ze všech končin; prostě řečeno, byli
tu všichni: jak všichni vládcové, tak i všichni bohatí, ale i chudí,
zdraví, ale i nemocní, takže celé město bylo plné a nebylo možné
se vměstnat do městských hradeb,
A prvního dne měsíce května posvětili chrám. Bylo to v sobotu
druhé neděle po velikonocích. A nazítří *0 svaté neděli, kdy se
zpívá o svat)'Ch ženách myrhonosných, druhého dne téhož mě
síce, začali zpívat jitřni v obou chrámech, Pak usadili nejprve
Borise na zvláštní sáně, které byly k tomu účelu zhotoveny, a vyjeli. Šel s ním ve veliké zbožností Vladimír a s ním metropolita
a kněžstvo se svlcemi a kaditelnicemi, A vlekouce těžké provazy
šlí velmožové a všechno bojarstvo, za velkého tlačeni a strkání.
Po obou stranách, kudy táhli ctihodné rakve, byla sice postavena
ohrada, ale pro množstvÍ lidu nebylo možno ani jH, ani táhnout.
Tehdy Vladimír rozkázal, aby se mezi lid házely peníze, kožešiny
a tkaniny. Když to lidé spatřili, vrhali se tam, ale druzí toho ne~
cha li a běželi ke svatým rakvím, aby se jich mohli dotknout. A ti
všichni, co jich tam bylo za sílu, ani jeden nezůstal bez slz, ovšem
slz radosti a veselí. A tak jen stěží mohli rakev dotáhnout, Stejně
tak i svatého Gleba po něm nasadili na další sáně. A s ním šel
David a biskupové i klerici a rovněž mniši a bojarstvo i poddaní
a nes četné množství a všíchni volali: "KYTie eleison 1" A se
slzami vzývali Boha. A hle, stal sc přes] avný zázrak : Když to tiž
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í

vezli svatého Borise šli bez 'h' " b '1'
v,.'
když začali vézt
"h Gl u on} J .> a Jen tlace1l1ce lidi, zato
hL
~ ",v~re, o, eb 9., rakev se zastavila a nešlo s '
nO:ll~ Jakmllc zatuhlI SIlou) *provazy se trhaly' vk I' b n 1
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,ac o 1 ylY
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o ULllC, ta ze Je muz sotva ob'al oběma r
se návhle ,vševcky
Lidé však volali; "Kyrle
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hl USll
"d u' Pane srn';','. , l"A evsa , "
Vvstupoval Jako
hrrnev nl'
1
blízkého ch'
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ramu pre\:~Gt
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