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Podiven –
bl ahoslavený
vr ah

Informací o životě a smrti našeho prvního světce, sv. Václava,
není mnoho. Je i málo jmen s ním a tehdejší dobou spojených.
V čase jeho zavraždění se dají všechna jména, která se v nejstarších pramenech vyskytují, snadno spočítat. Myšleni jsou
pochopitelně pouze lidé žijící v Čechách.

O

statně můžeme si je i vyjmenovat: sv. Václav a jeho rodina – otec Vratislav I., matka Drahomíra, bratr a vrah
Boleslav, sestra, blahoslavená Přibyslava. Dále je to už
jen pár jmen – sluha a druh Podiven, kněz a učitel Učen, družiníci Hněvsa, Tuža, Tira, Česta a Mstina, kněz Krastěj, kouřimský kníže Radslav, kněz Pavel. Neměli bychom pro úplnost
zapomenout také na současníky s Václavem přímo nesouvisející – vrahy jeho babičky Ludmily, vikingské družiníky Tunnu
a Gomona.
O reálnosti osob a jmen ve Václavově rodině se nepochybuje.
Ostatní účastníci a přítomní boleslavské vraždy jsou však velmi
zpochybnitelní. Jestli skutečně pod takovými jmény existovali, to
už nikdo nedokáže.
Jeden z nich nicméně s velkou pravděpodobností existoval
a je dost důvodů pro to, abychom o něm mohli mluvit jako o skutečně historické osobě. Byl jím Václavův sluha nebo druh jménem Podiven.
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Proč?
V podstatě všechny informace o tehdejší době můžeme čerpat pouze z našich nejstarších legend a také z okrajových zpráv
z ciziny. Podiven je zmiňován jen ve svatováclavských a svatoludmilských legendách. Nejdříve jako bezejmenný sluha,
později – prvně v Gumpoldově legendě – už je jmenovaný jako
Podiven.
Jeho role na knížecím dvoře je vykládána různě, ale vždy vyplývá, že to byla v podstatě nejbližší osoba knížete Václava. Nejpodrobněji o něm píše mnich Kristián, pravděpodobně Václavův
synovec, v legendě s názvem Život a umučení svatého Václava
a jeho babičky, svaté Ludmily. Zkráceně se jí říká Kristiánova legenda. O Podivenovi se píše, že to byl Václavův komorník, druh,
bojovník, správce knížecího dvora a také učený muž. Myslím, že
nebudeme daleko od pravdy, když řekneme, že Podiven byl tak
trochu tím vším.
Dle kronik Podiven pomáhal Václavovi při přípravě vína
a chleba pro podávání svátosti, učil ostatní číst a psát a byl i správcem knížecího majetku. Že Podiven neměl daleko ke zbraním,
potvrzuje i to, že měl provést vraždu jednoho z boleslavských
spiklenců.
Kristián o tom píše, že po Václavově smrti jeho stoupenci,
kteří nestačili uprchnout, byli povražděni. Mezi utečenci byl
i Podiven, jenž se uchýlil do Němec. Po čase se vrátil domů s touhou pomstít smrt svého pána. Věděl, kde žije hlavní účastník boleslavské vraždy – uvažuje se, že to byl Hněvsa –, a navštívil jej
(pravděpodobně to bylo v Boleslavi). S sebou měl samozřejmě
meč: „Když tam přišel, zastal ho, jak odpočívá v teplé lázni, jež se
nazývá v obecné řeči stuba.“ Hněvsa(?) jej pozdravil: „Buď zdráv,
příteli, buď zdráv.“ A Podiven mu odpověděl: „O mé srdce a zdraví
se Bůh postará, ty však jsi již dříve všeho zdraví a spásy pozbyl,
a proto ve svém hříchu zemřeš a na věky zahyneš.“ A překvapeného Hněvsu mečem zabil. Potom ale Podiven udělal chybu:
„Uchýlil se do lesa, ale když se tam již bezstarostně pohyboval,
smrt dvořanova a vražedný čin byly oznámeny bratrovrahovi
a ten dal les rychle obklíčiti svými služebníky a hned ho chytili
a oběsili.“
Je podivné, že právě v době Hněvsovy vraždy byl kníže Boleslav zrovna v Boleslavi. Já chtít pomstít Václava, tak bych zabil
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Neostříhaný, neoholený, ale čerstvý

Boleslava. Ale holt Podiven měl jinou představu, nebo věděl něco,
co my nevíme, co se v kronikách nezachovalo.
Například často zmiňovaná spekulace, že v případě Václava
nemuselo jít o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Potom by ovšem
Boleslav nebyl bratrovrah.
Cesta k blahoslavenosti
Oběšený Podiven ale dělal neplechu. Jeho mrtvolu nechali viset
za Boleslaví v lese na místě, kde byl polapen. Vrány, ostatní ptáci
ani hmyz se těla nedotkli, a tak tam visel netknutý po tři roky.
Nicméně nehty mu rostly dále, vlasy též, dokonce mu i šedivěly
a bělaly. Tak jej Boleslav nechal na tom samém místě zakopat
do země. Jenže z té zase vycházela záře a lid se divil a to místo
navštěvoval.
Boleslav pochopil, ostatně podobnou zkušenost měl už s Václavem, že bude nejlepší Podivena pochovat důstojným způsobem.
„Tělo toho muže bylo z onoho místa vyzdviženo a přeneseno ve
zbožném průvodě kněží a nábožných mužů a žen a pochováno
na hřbitově kostela svatého Víta, takže svatý Václav, pochovaný
v tomto kostele, a onen dvořan pochovaný venku, jsou jen zdí od
sebe odděleni.“
Toto je stěžejní věta v Kristiánově legendě. S pomocí archeologických nálezů z doby, kdy se archeologie ještě archeologií nenazývala, i archeologie nedávné se fakticky dokazuje, že Kristiánova legenda, aspoň ve věci Podivena, hovoří pravdu.
Podivenův hrob
Dle mnicha Kristiána byl dnes blahoslavený Podiven pohřben
hned vedle zdi rotundy sv. Víta na Pražském hradě. V podstatě
oddělen jen zdí od hrobu svého pána Václava. Zdálo by se, že se
takové umístění k legendě hodí. Dostává tak krásný pohádkově-mytologický rozměr.
Jenže – když v roce 1060 nechal kníže Spytihněv II. přestavět
rotundu sv. Víta na románskou baziliku, tehdejší stavitel chrámu
na inkriminovaném místě opravdu narazil na kostru muže,
a protože toho místa se dotýkala přestavba kostela, nechal kosti
srovnat do hraničky a přezdil je zdivem.
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Při průzkumu a dostavbě katedrály v roce 1911 architekt Hilbert narazil na tyto ostatky v bezprostřední blízkosti západní apsidy bývalé rotundy. Ostatky byly ověřeny antropologem Jindřichem Matiegkou, který zjistil, že se jedná o muže. To těžko může
být náhoda, že by právě na tomto místě byla pohřbena nějaká
jiná anonymní osoba než právě náš Podiven.
Kosti, které se blahoslavenému Podivenovi přisuzují, byly
uloženy přímo v katedrále sv. Víta. V ostatkové kapli, v relikviáři
hned vedle sestry sv. Václava, blahoslavené Přibyslavy.
V roce 1974 při antropologickém výzkumu kosterních pozůstatků Přemyslovců a jiných významných osob, který vedl
antropolog Emanuel Vlček, bylo zjištěno, že kostra muže označeného jako Podiven patří muži 170 – 172 cm vysokému, střední
robusticity, stáří 40 - 50 let. Zde je dobré dodat, že knížeti sv. Václavovi bylo dle antropologů v době smrti 40 roků.
Tedy Podiven nemohl být knížecím mladým pážetem, ale
spíše opravdu vzdělaným správcem knížecího dvorce, tedy bojovníkem a možná i spolužákem mladého Václava. Každopádně
byli s Václavem zhruba vrstevníci, případně byl Podiven o něco
starší.
Shrnutí
Je jasné, že Podiven byl pro knížete Václava velmi důležitou postavou, a tak zcela jistě patří do našeho seznamu šedých eminencí. Rozumím, že byl Podiven po smrti beatiﬁkován – blahoslaven. V případě druha sv. Václava to jinak asi ani nešlo.
Je ale nutno dodat, že to byl vrah, byť jeho pohnutky chápeme.
A vraždit, byť ze msty, by blahoslavený neměl. Navíc byl to prý
mučedník. Pokud někoho popraví za vraždu, tak by neměl být
nazýván mučedníkem.
Nakonec perlička, kterou mi je stydno i napsat. Nicméně zvídavý čtenář si ji jistě rád přečte.
V jedné svatováclavské legendě (jejíž původ je starý a složitý)
a která se nazývá podle svého objevitele, profesora Nikolského,
je popsána historka o tom, že souložnice knížete Václava mu
byla nevěrná s jeho průvodcem a pomocníkem Podivenem. Václav je při aktu přistihl a z vrozené dobroty svou milenku Podivenovi věnoval.
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Tedy – Podiven pomáhal Václavovi při přípravě vína a chleba
pro podávání svátosti, učil ostatní číst a psát, byl správcem knížecího majetku a také společně s knížetem spravoval touhy jisté
raně středověké dámy.
A za to si blahoslavení bezesporu zaslouží!
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