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České země v křížových výpravách

    První křížová výprava se českých zemí téměř nedotkla. Kronikář Kosmas zachoval zprávu o tom, že Prahou prošel roku 1096 jeden z křižáckých houfů:„Téhož roku bylo takové hnutí, ba božské zanícení v lidu pro pouti do Jeruzaléma, že v německých krajinách, zejména ve východních Francích, zůstalo jen velmi málo obyvatelů na hradech a ve vsích. A poněvadž pro množství vojska nemohli všichni zároveň jíti jednou cestou, někteří z nich, táhnoucí naší zemí, z dopuštění božího se obořili na Židy a proti jejich vůli je křtili a ty, kteří se protivili, zabíjeli.” Je známo, že tento houf byl složený převážně z Francouzů a byl veden knězem jménem Folcher, že i na další cestě plenil české země a nakonec byl v Nitře rozprášen. Zdá se, že českému lidu zůstalo vzdáleno ono „božské zanícení”, které inspirovalo křížové tažení v německých zemích.

    Teprve ve druhé křížové výpravě se lze setkat s českými houfy a také s českou politikou jako s aktivním účastníkem tažení. V téže době, kdy se Bernard z Clairvaux obracel s plamennými výzvami na německého krále Konráda III., věnoval svoji pozornost také českým zemím a knížeti Vladislavovi II., pozdějšímu českému králi. I když je třeba předpokládat, že Bernardovy listiny byly vyráběny podle stejných formulářů pro všechny evropské panovníky, zaslouží si jeho list Vladislavovi pozornost. Výmluvná argumentace se v podstatě shoduje s listem adresovaným do Anglie, navíc je však již zde obsažena konkrétní instrukce o směru a způsobu tažení.

Výzva k české účasti na křížovém tažení:
    „Vévodovi Vladislavovi a ostatním urozeným a všemu lidu českému clairvauxský opat Bernard posílá pozdravení v Kristu! Chci k Vám promluvit o věci Kristově, v němž je pravá spása. Pravím to proto, aby nehodnost píšícího omluvila u Vás vážnost Pána, aby ji omluvilo rozjímání o Vašem prospěchu, aby ji omluvila snaha lásky, jež je v nás. Jsem skromný, ale neskromě si žádám Vás všechny v lůně Kristově. Tato horlivost mě nutí abych psal, ač bych se raději snažil živým hlasem vepsati do srdcí Vašich, kdyby byla ta možnost, jako nechybí vůle. Avšak, ‚duch zajisté hotov jest, ale tělo nemocno’ (Mat.26,41;Mar.14,38). Vyhověti nemůže křehké tělo touze duše, ani zemitá hmota nepostačí držeti krok s rychlostí ducha.
    Ale proč si tu stěžujeme? Je vzdálena od Vás část naše, ale jen ta, která je bezcennější. Srdce naše však je Vám otevřeno, ó Čechové, srdce naše až k Vám dosáhlo, ačkoli obtížné tělo zdržují země mezi námi ležící. Slyšiž tedy Vaše veškerenstvo slovo dobré, slyšiž slovo spásy a obejmiž nabízenou hojnost odpustků zbožnými, smím-li tak říci, pažemi duchovními. Neboť ani to není doba podobná ostatním dobám, které až dosud minuly. Přišla z nebe nová hojnost slitování božího; šťastni, které zastihl na živu rok, v němž lze usmířiti Pána, rok odpuštění, rok obzvláště milostivý. Pravím Vám: neučinil tak Pán žádnému minulému pokolení a nevylil tak přehojně na otce naše dar milosti. Vizte jakého umění užívá k Vašemu spasení, pozorujte hlubinu lásky a žasněte, hříšníci! Buď to koná, nebo předstírá, jako by to bylo pro něho nutností, když chce pomoci Vašim potřebám.
    Z nebe přišla tato rada, a není od člověka, nýbrž vzešla ze srdce lásky boží. Pohnula se a zatřásla země, protože Pán nebes začal ztrácet svou zemi, ve které ho bylo přez třicet let vidět žít jako člověka mezi lidmi. Svou zemi, kterou poctil svým narozením, osvítil zázraky, posvětil krví, obohatil pohřbem…Tuto zemi zaslíbenou jali se napadatinepříznivci, a nebude-li, kdo by se postavil na odpor, dychtivě sáhnou po samé svatyni našeho náboženství a pokusí se poskvrnit to místo, na němž pro nás náš Pán života zesnul v smrti, a znesvětiti přesvatá místa…
    Proč meškáte, synové kříže, proč se přetvařujete Vy, kterým nechybí ani síla tělesná, ani statky pozemské? Vezměte na sebe znamení kříže a papež, náměstek hoto, jemuž bylo řečeno: ‚Cožkoli bys rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi’( Mat.16,19), Vám udělí  plné odpuštění všech hříchů, z nichž se se zkroušeným srdcem vyznáte. Přijměte nabízený dar a pospěšte předejít jeden druhého k nenávratné možnosti odpuštění…
    A abyste znali, kdy, kudy a jak je třeba táhnouti, poslyšte plán cesty: O nejbližších velikonocích (tj.20.dubna) vytáhne vojsko Páně a nemalá jeho část se rozhodla jít přez Uhry. I to bylo ustanoveno, aby nikdo neoblékl šaty pestré, nebo šafránové, nebo dokonce hedvábné, ani aby nedával na kovové ozdoby koní žádné zlato, nebo stříbro, pouze na štít a dřevo sedel, která budou mít, až vytáhnou do bojů, budou smět dáti zlato a stříbro ti, kdož budou chtít, aby zazářilo na nich slunce a strachem aby byla rozehnána udatnost národů.
    Měl bych podrobněji a obšírněji vše to vylíčit, ale máte u Vás moravského biskupa pana Jindřicha, muže svatého a učeného, který má být podle našeho přání tak roznícen, aby se podle své moudrosti, která je mu dána od Pána, velmi horlivě snažil k tomu povzbuditi Vaše veškerenstvo. Poslal jsem Vám také opis listu pana papeže a jeho výzvu musíte nejpozornějším uchem vyslechnout a jeho ustanovení zachovávat. Buďte zdrávi v Pánu!”

    Bernardova výzva jistě nebyla hlavní příčinou toho, že český kníže Vladislav se svými oddíly skutečně roku 1147 odešel na jih, aby se podílel na křižáckém tažení. Zdá se, že rozhodující zde byla účast Konráda III. A že české vojsko bylo součástí říšské výpravy. Není však nikde doloženo, zda táhlo společně s německými sbory společně, či tvořilo-li samostatnou výpravu. Ani kronikář výpravy Ota z Freisingu se o české výpravě nezmiňuje, ačkoliv byl Vladislav jeho švagrem. Velmi skoupá je i zpráva Vincenciova letopisu, z níž je zřejmé, že autor byl o křížové výpravě informován jen z druhé ruky a neshledal ve vyprávění o jejím průběhu téměř nic slavného a jen málo zajímavého. Přesněji a podrobněji informuje Vincencius ve své kronice o křížovém tažení moravského biskupa Jindřicha proti Pomořanům.

Vincencius o české výpravě do svaté země:
    „Léta od vtělení Páně 1147 vzniklo ohromné hnutí křesťanů na obranu chrámu jeruzalémského proti králi babylónskému. Neboť francouzský král Ludvík, pohnut kázáním opata z Clairvaux, pana Bernarda, muže veskrze zbožného, jak se vyprávělo, svými modlitbami uzdravil přemnoho nemocných, aby jeho kázání bylo potvrzeno, první ze všech přijal s přemnohými vévody, hrabaty, velmoži a barony své země kříž na výpravu za moře. A když se pak kázání toho muže dostalo jak písemně, tak živým slovem k panu králi Konrádovi, přijal z lásky k Pánu s nesčíslným vojskem svého království kříž, aby bojoval za mořem proti pohanům.
    A tak to kázání svrchu jmenovaného muže v poslaném listě došlo k uším českého vévody pana Vladislava a k jeho velmožům a předákům a bylo před ním, biskupem, duchovenstvem a lidem veřejně čteno, svrchu řečený vévoda, podnícen v hloubi srdce svého, přijal z lásky k Pánu pro odpuštění hříchů s rodným svým bratrem, panem Jindřichem, a se svým bratrancem panem Spytihněvem, a s početným vojskem svých předáků kříž a rozhodl se táhnout za moře a bojovat proti pohanům. Správu svého vévodství zanechal svému mladšímu bratru, panu Děpoldovi, muži rozvážnému a ve zbrani udatnému…”.

    Další údaje o Vladislavově účasti na výpravě lze najít v byzantských pramenech. Sekretář byzantského císaře Manuela I., Jan Kinnamos, vložil do svého líčení byzantského zásahu do boje o nástupnictví na uherský trůn také zevrubnou zmínku o tom, jek se český kníže Vladislav setkal na svém křížovém tažení s císařem Manuelem. Toto líčení je však třeba vidět v kontextu politické situace počátkem šedesátých let 12. Století, kdy Vladislav, tehdy český král, podporoval kandidaturu syna zesnulého uherského krále Gézy II., Štěpána III., zatímco byzantský císař Manuel bojoval na straně Gézova bratra Štěpána IV. V prvé části vyprávění Kinnamos připomíná, že český vládce Vladislav, který pomáhá protibyzantskému kandidátovi Štěpánovi, je týmž Vladislavem, „který byl kdysi spojencem německého krále Konráda při jeho tažení do Asie”. Mylně k tomu připojuje, že za tuto účast získal Vladislav od Konráda královský titul. Za tuto zmínku pak zařazuje Kinnamos, který byl jedním z plamenných obhájců byzantského univerzalismu, rozsáhlou úvahu o tom, jak podvodné je udílení královských hodností z rukou nepovolaných, tj. z rukou barbarského německého krále: „Jak se mohou zaštiťovat takovými tituly, které vyplívají jen z císařské moci, ti, kteří se nakonec nepodílejí na vznešenosti císařského úřadu? Nestačí jim přivlastňovat si proti právu císařskou vznešenost a impérium, to tj.jvyšší moc, ale jsou tak smělí, že tvrdí, že byzantské císařství je jiné než císařství římské. Často jsem zaplakal, když jsem o těchto věcech přemýšlel.” 
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