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Abstrakt práce  

Tato práce se zabývá středověkou představou o říšském králi a císaři 1. poloviny 

11. století a jeho moci, jak je zachycena ve Wiponově díle Gesta Chuonradi II. 

imperatoris. Jako vzor ideálního vládce je použit první sálský panovník Konrád II. Obraz 

panovníka je představen od ustanovení do úřadu až po jeho smrt, pozornost je věnována 

formování Konrádovy Říše, domácí i zahraniční politice – zejména vůči Itálii a 

Burgundsku. Dále práce pojednává o rozdílech mezi realitou a idealizovaným jednáním 

vládce zapsaným ve Wiponově spisu, jenž byl zamýšlen jako oslava císaře a vladařská 

příručka pro následníka trůnu. 

Klíčová slova: Wipo, Konrád II., obraz panovníka, Římská říše 1. pol. 11. st. 

Abstract  

The thesis deals with the image of mediaval roman king and emperor and his power 

during the first half of the 11. century, as depicted in Wipo’s work Gesta Chuonradi II. 

imperatoris. Conrad II., the first salian ruler is used as a model example of an ideal 

sovereign. The analysis of Conrad’s image covers his reign as a king till his death, with 

peculiar focus on the forming of Conrad’s empire, internal and foreign policy especially 

towards Italy and Burgundy. Furthemore the thesis concerns the discrepancy between 

reality and idealized behaviour of the ruler outlined in Wipo’s work, as it was intended as 

an emperor’s praise and as a guidebook for successor to the throne. 

Keywords: Wipo, Conrad II., ruler’s image, Roman empire in 1. st half of 11. century. 
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Úvod 

Konráda II. (1024-1039) lze bezesporu zařadit mezi nejvýznamnější a 

nejúspěšnější panovníky pocházející ze sálské dynastie, tuto přední pozici si ovšem 

po právu zaslouží také mezi ostatními velkými římskými králi a císaři celého středověku. 

Jeho zvolení v Kambě v září 1024 proběhlo takřka jednomyslně zejména díky silné 

podpoře církevních představitelů, na něž se mohl spolehnout i později během svého 

panování. Na okružní cestě po Říši1 pak dosáhl bez větších komplikací souhlasu 

zbývajících šlechticů se svou svrchovanou vládou, takže se na domácím poli nemusel 

příliš potýkat s vévodskou opozicí až na nepřející členy vlastního rodu. Vytouženého 

císařského titulu dosáhl v Římě jen málokterý vládce tak rychle po získání královské 

hodnosti jako právě Konrád. Papežská moc, kterou si tehdy držel tuskulský rod, byla 

omezena pouze na tradiční sídlo nástupců sv. Petra a nijak se nesnažila ani nemohla 

konkurovat císaři, jenž zde na zemi zastupoval samotného Krista. Neméně úspěšná byla 

Sálcova politika za hranicemi Říše. Především se za jeho vlády rozšířilo území 

spravované říšskými panovníky o třetí království – Regnum Burgundiae. Podrobení 

východních sousedů a jejich pevné připoutání k Říši lenním svazkem se sice Konrádovi 

nepodařilo, ale ve srovnání se svým  předchůdcem Jindřichem II. (1002-1024) jistého 

úspěchu dosáhl, zejména ve vztahu k polskému knížectví. Byzantská říše ztělesňující 

tradičního konkurenta západního císařství ustoupila naštěstí pro Sálce po smrti 

mocného Basilea II. Bulharobijce (976-1025) od svých mocenských výbojů, takže se 

panovník nemusel touto politickou sférou příliš zaměstnávat, pouze dal jasně najevo, že 

hodlá důsledně zastávat svůj mocenský post zděděný po jeho obnoviteli Karlu Velikém 

(768-814).  

Konrádovo uspořádání Říše, jeho konkrétní vladařská opatření zde i v zahraničí či 

další úspěšné politické snahy nezůstaly pochopitelně bez pozornosti jeho součastníků, 

především člena dvorské kaple a spisovatele Wipona (+po 1046). Právě jedno z jeho 

                                                 
1 Označení „Říše“ používáno místo názvu „Římská říše“ (Imperium Romanum). Za vlády saské a sálské 

dynastie ji na sever od Alp zastupovalo Regnum Francorum (Východofrancká říše), někdy – obzvlášť 
ve vztahu k Italskému království – označováno jako Regnum Teutonicum (Německé království), skládalo 
se z jednotlivých vévodství – Bavorska, Frank, Korutan, Dolního a Horního Lotrinska, Švábska, Saska; 
z neněmecky mluvícího území příslušelo k Říši České knížectví. Na jih od Alp patřilo k Říši Regnum 
Italicum (Italské království) nebo Regnum Langobardorum (Langobardské království), ovládnutí této 
oblasti bylo předpokladem k zisku nejvyššího titulu – římského císaře, který vládne „Římské říši“. 
Od roku 1033 připojeno Konrádem II. třetí království – Burgundsko (Regnum Burgundiae).  
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literárních děl Gesta Chuonradi II. imperatoris je ústředním pramenem této diplomové 

práce, jejímž cílem je popsat na základě tohoto středověkého spisu, jaký byl pohled 

tehdejší doby zastupované životopiscem na říšského panovníka a jeho moc a jak se tato 

skutečnost projevovala v konkrétních počinech svrchovaného vládce jak v Říši samotné 

tak za jejími hranicemi. Zvolení pramenu výrazně ovlivnilo strukturu celé práce a 

dopředu tak určilo, jaké budou hlavní zkoumané okruhy, přičemž všechny zvolené 

oblasti přirozeně zastřešuje samotná postava Konráda II. ať krále či později císaře.  

Jako první bude probrána otázka volby a ustanovení nového panovníka v nejistém 

období interregna. Zde se zaměřím na to, jaká kritéria a vlastnosti uchazečů jsou podle 

Wipona rozhodující pro zvolení do tohoto čestného úřadu a jeho držení, dále jakou roli 

přisuzuje volebnímu sněmu a jeho složení a v první řadě co z jeho pohledu vlastně tvoří 

podstatu panovnické moci. Poslední otázka má velmi blízko k problematice 

transpersonality, jejíž znaky se budu snažit v Gestech rozpoznat. Další části se zabývají 

přímým prosazovaním panovnické moci uvnitř Říše, a to jak na pozadí první okružní 

jízdy po ovládaném území, tak při následném vypořádání se s domácí opozicí. Pozornost 

bude tedy věnována tomu, jak Wipo hodnotí postavení Konráda a jeho politické zásahy 

v rámci Regnum Francorum, zda zde byla Sálcova panovnická suverenita někým či 

něčím ohrožena, nebo naopak neomezeně vládl se silnou podporou svých věrných 

poddaných. Třetí velký okruh této práce se bude vztahovat k tématu italské politiky, 

k němuž neodmyslitelně patří zisk císařského titulu. Proto se ústřední otázka, kterou 

bude třeba zodpovědět, týká toho, jak Wipo ve svém díle konkrétně představuje Konráda 

císaře, s jakou autoritou nechává svého hrdinu nově zasahovat vůči svým vazalům 

na Apeninském poloostrově a po svém návratu v zaalpské části Říše a také zda se 

dosažení nejvyšší panovnické hodnosti promítlo do jeho postoje vůči ostatním 

evropským panovníkům v čele s byzantským císařem. Předposlední úsek zhodnotí, jak je 

v Gestech zachycena problematika Burgundského království, ať už se jedná o vykreslení 

diplomatických dovedností Konráda a jeho blízkých či nastínění vojenských akcí během 

dobývání tohoto území po smrti předchozího panovníka. V závěru se zaměřím 

na zbývající politické aktivity sálského císaře směrem na východ, kde se budu snažit 

zjistit, jakou váhu Wipo přisuzuje panovníkovým zásahům do polského a českého 

knížectví, uherského království i proti pohanským Lužickým Slovanům a nakolik tento 

autor zmiňuje kontakty s východním císařstvím. Do práce bude ještě zařazena kapitola 
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o Konrádově manželce Gisele (+1043), kde bude kromě popisu její genealogie 

představen Wiponův obraz ideální panovnice. Paralelně k ní je hned na začátku uvedena 

podobná část věnující se Konrádovu původu a jeho významu pro dosažení panovnického 

titulu z pohledu Gest.  

Jelikož Wipo sepsal své dílo s cílem oslavit císaře Konráda II. a zároveň výchovně 

zapůsobit na jeho nástupce Jindřicha III. (1028-1056), musel některé události buď zcela 

vynechat, nebo alespoň pozměnit, aby výsledek sloužil co nejvíce v Sálcův prospěch. 

Proto dalším cílem této práce bude zjistit, kde došlo k tomuto idealizování Konrádovy 

vlády a jakým způsobem se si životopisec poradil s nevítanými skutečnostmi. V tomto 

ohledu se zaměřím především na problematiku autoritativních zásahů do církevní 

oblasti a neúspěšných vojenských tažení.  

Citace z Wiponových Gest uvádím v původní latinské podobě, proto jsem se jako 

přílohu rozhodla uvést pro větší přehlednost vlastní překlad Konrádova životopisu, jehož 

český překlad nebyl dosud k dispozici.  
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Literatura 

Jak bylo řečeno v úvodu, tato práce čerpá především z Konrádova životopisu 

Gesta Chuonradi II. imperatoris, jenž sepsal ke konci 1. poloviny 11. století člen jeho 

dvorské kaple Wipo. Předpokládá se, že tento kaplan se narodil na konci 10. století buď 

přímo v Burgundsku, nebo ve Švábsku poblíž jejich společné hranice. Burgundský původ 

napovídá už samotné jméno, jehož varianty Wikpert, Witpold, Witpert, Witpoto a 

Wikpold byly časté právě mezi tamějším obyvatelstvem.2 Dalším vodítkem jsou úryvky 

z jeho děl, zejména v Gestech věnuje dění v Burgundském království velkou pozornost.3 

Jako další důkaz mohou posloužit kontakty na lausannského biskupa Jindřicha (1039-

1057), od něhož byl informován o průběhu pohřebního průvodu Konráda II.4 

Do blízkosti panovníkova dvora se mohl dostat již za Jindřicha II., protože při výčtu 

všech nejdůležitějších prelátů v Říši zmiňuje tehdejšího Jindřichova kancléře, 

salcburského biskupa Guntra (1025-1026) s poznámkou „bonae memoriae“.5 Za Sálce 

patrně nevykonával žádnou důležitější církevní funkci a ani nedosáhl vyššího než 

kněžského svěcení, přesto mu pozice královského a poté císařského kaplana umožnila 

orientovat se dobře v tehdejším politickém dění a být vládci nablízku, což později zúročil 

v sepisování jeho životopisu.6 Wiponovu službu u dvora však omezovalo jeho nepevné 

zdraví.7 Nějakou dobu působil také jako vychovatel a duchovní rádce mladého 

následníka Jindřicha, kterému kromě Gest zamýšlených jako knížecí zrcadlo věnoval 

                                                 
2 H. Bresslau, Wipos Leben Konrads II., ed. T. Müller, A. Pentzel, Continuatio fontium medii aevi, Berlin 

2000, s. VII.  
3 Wipo, Gesta Chuonradi II. imperatoris, ed. H. Bresslau, MGH SS rerum Germanicarum in usum 

scholarum, Hannover 1878, (dále WgCh), c. 1, 8, 15, 16, 19, 21 předání Burgundska mezi Rudolfem III., 
císařem Jindřichem II. a potom Konrádem II.; c. 29, 30, 31, 32, 35, 38 boje o burgundské území 
s Odonem II. z Champagne. Více viz kapitola 7.  
Mimoto je velmi pravděpodobné, že sám Wipo burgundské území navštívil v roce 1033 v doprovodu 
císaře Konráda při příležitosti zimního tažení proti Odonovi II. z Champagne. WgCh, c. 30, ztracená 
báseň De nimietate frigoris. R. Buchner, W. Trillmich, Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts 
zur Geschichte der hamburgischen Kirche und des Reiches. In: Ausgewählte Quellen zur deutschen 
Geschichte des Mittelalters, XI, Berlin, Rütten und Loening 1961, s. 515. 

4 WgCh, c. 39: „Et sicut percepimus referente episcopo Heinrico Lausanensi cum caeteris 
Burgundionibus, qui illum de obitu usque sepulturam prosecuti sunt… .“ 

5 WgCh, c. 1: „Iuvavensem ecclesiam, quam vulgari sermone Salzburc dicunt, rexit bonae memoriae 
Cuntherus archiepiscopus… .“ 

6 R. Buchner, W. Trillmich, tamtéž, s. 507. 
7 WgCh, epistula: „…cum plurimum tempus infirmavi, non potui in capella senioris mei Chuonradi 

frequenter adesse.“ 
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další poučné spisy – básně Tetralogus a Proverbia.8 Wipo se jistě dožil Jindřichovy 

císařské korunovace o Vánocích 1046, protože ve věnovacím dopise Gest ho uznačuje už 

jako císaře,9 později už o něm žádné zprávy dochované nejsou.10 

Při psaní Gest se Wipo opíral o vlastní vzpomínky, využíval však také informací 

převzatých od očitých svědků událostí11 a z nedochované švábské světové kroniky 

z opatství Reichenau, která se stala základem téměř všech kapitol až na devět úvodních.12 

Z bohatých citacích v textu je patrná znalost Caesara, Sallustia, Cicerona (skrze 

Macrobiův komentář k spisu Somnium Scipionis), Sulpicia Severa, Suetonia a 

z klasických básníků ještě Vergilia, Horatia a Ovidia, podstatnou roli přirozeně hraje 

Písmo svaté.13 Původní záměr popsat zvlášť nejdříve vznešené činy Konráda a pak 

Jindřicha14 zůstal nenaplněn, proto Wipo nakonec zmiňuje v tomto oslavném díle 

okrajově i jednání druhého sálského vladaře.15 Gesta se v celé podobě dochovala ve dvou 

rukopisech – rukopis K z konce 16. st. uložený v archivu v Karlsruhe a rukopis P 

od Pistoria z roku 1607. O první kritickou edici se postaral Georg Heinrich Pertz v roce 

1854, druhá následovala o 24 let později pod dohledem Harryho Bresslaua, obě v rámci 

edice Monumenta Germaniae historica.16  

Problematika Wiponových Gest není v dosavadní odborné historické literatuře 

zpracována jako ústřední téma samostatné publikace, tento spis je využíván pouze jako 

pramen pro studium Konráda II. a jeho vlády, formování Římské říše za sálské dynastie 

nebo k dějinám samotného sálského rodu. V rámci monografií o Konrádovi II. vydaných 

v posledních dvaceti letech stojí v popředí rozsáhlé dílo rakouského historika Herwiga 

Wolframa,17 jenž představuje nejen komplexní a podrobný pohled na vládní politiku 

                                                 
8 T. E. Mommsen, K. F. Morrison, Imeprial Lives and Letters of the Eleventh Century, (ed. Robert 

L. Benson), New York, Columbia University Press 2000, s. 42-43. 
9 WgCh, epistula: „Gloriosissimo imperatori Heinrico tertio… .“ 
10 R. Buchner, W. Trillmich, tamtéž, s. 509.  
11  WgCh, prolog.: „…prout ipse vidi aut relatu aliorum didici… .“ 
12 T. E. Mommsen, K. F. Morrison, tamtéž, s. 44.  
13 WgCh, předmluva, s. V. 
14 WgCh, prolog.: „Patris vero gesta, quae meis temporibus acciderant… calamis pingentibus ignaris 

successoribus effigiabo. Acta autem clarissima filii, quoniam adhuc Dei gratia superstes regnat, quam 
diu vixero, congregare non desinam.“ 

15 WgCh, epistula: „Mihi autem servulo tuo is animus est, si Deus annuerit, utriusque acta referre, quae 
acciderunt me superstite… .“  

16 R. Buchner, W. Trillmich, tamtéž, s. 516-517. Pistoriuv rukopis je hodnotnějším zdrojem, protože 
neobsahuje tolik chyb jako ten z Karlsruhe.  

17 H. Wolfram, Konrad II. 990-1039, Kaiser der dreier Reiche, C. H. Beck, München 2000.  
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tohoto krále a císaře, ale na jejím pozadí vykresluje také život tehdejší společnosti v Říši 

od vrcholných zástupců církve po jejich světské protějšky. Gesta Wolfram cituje ve velké 

míře v případě, že i Wipo věnoval danému problému pozornost ve svém díle.  

Další skupinou je literatura pojednávající buď obecně o středověkých dějinách 

Říše nebo jen o otonsko-sálském období. Sem můžeme zařadit přehledové publikace 

Stefana Weinfurtera18 nebo Francise Rappa,19 obě přinášejí stručný popis vývoje 

západního císařství od jeho úplných počátků spojovaných s vládou vlády Karla Velikého 

či dokonce Meroveovců, důraz je kladen především na zobrazení kontinuity tohoto 

vývoje. Zato práce Eduarda Hlawitschky20 se zaměřuje již konkrétně na situaci 

na říšském území v rozmezí let 840 až 1046, tedy transformaci Karlovské říše 

do východofranského-německého království a římského císařství. Kromě politického 

dění za pozdních Karlovců, Otonů a prvních dvou Sálců reflektuje také společenský a 

hospodářský vývoj v daném období.  

Čistě k vládě sálské dynastie se vztahuje dílo německého badatele Egona 

Boshofa21 představující v celistvosti tento panovnický rod od jeho „praotce“ Wernera 

(+941) do smrti posledního sálského císaře Jindřicha V. v roce 1125. Kromě tohoto 

historika se stejnou tématikou zabývali již zmíněný S. Weinfurter22, dále Johannes 

Laudage23 a Hansmartin Schwarzmaier,24 který na rozdíl od Boshofa nepopisuje vládu 

všech sálských panovníků, ale volí jen některé osoby buď přímo pocházející z tohoto 

rodu nebo s ním spřízněné. Stejným způsobem přistupoval ke své práci také Werner 

Goez,25 ten ovšem rozšířil svůj zájem ještě o následující vládnoucí dynastii Štaufů. 

Přehled říšských panovníků v rámci středověkých dějin Říše pak přináší publikace 

autorské dvojice S. Weinfurter a Bernd Schneidmüller26 či Helmut Beumann.27  

                                                 
18 S. Weinfurter, Das Reich im Mittelalter, Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500, Verlas C. H. 

Beck, München 2008. 
19 F. Rapp, Svatá říše římská národa německého, Paseka, Praha, Litomyšl 2007. 
20 E. Hlawitschka, Vom Frankenreich zur Formierung der europäischen Staaten- und 

Völkergemeinschaft 840-1046, Ein Studienbuch zur Zeit der späten Karolinger, der Ottonen und 
der frühen Salier in der Geschichte Mitteleuropas, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1986. 

21 E. Boshof, Die Salier, W. Hohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln 1995. 
22 S. Weinfurter, The Salian Century, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999. 
23 J. Laudage, Die Salier: Das erste deutsche Könighaus, C. H. Beck, München 2006. 
24 H. Schwarzmaier, Von Speyer nach Rom, Thorbecke, Sigmaringen 1991. 
25 W. Goez, Lebensbilder aus dem Mittelalter, Die Zeit der Ottonen, Salier und Staufer, Primus Verlag, 

Darmstadt 1998. 
26 B. Schneidmüller, S. Weinfurter, Die deutschen Herrscher des Mittelalters,  C. H. Beck, München 2003. 
27 H. Beumann, Kaisergestalten des Mittelalters, C. H. Beck, München 1984. 
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Poslední skupina je spojována s problematikou panovnické moci, především 

jejího vzniku. Způsobem a významem volby nového panovníka a na ni navazující 

korunovační ceremonie ve středověku se zabývá ve svém díle Jörg Rogge,28 všeobecný 

pohled na nadřazené postavení středověkého vládce přináší Franz-Reiner Erkens29 nebo 

E. Boshof.30 

                                                 
28 J. Rogge, Die deutschen Könige im Mittelalter, Wahl und Krönung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

Darmstadt 2006. 
29 F. R. Erkens, Herrschersakralität im Mittelalter, Von den Anfängen bis zum Investiturstreit, 

W. Hohlhammer, Stuttgart 2006. 
30 E. Boshof, Königstum und Königsherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert, R. Oldenbourg Verlag, 

München 1997. 
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1. Konrád 

Zrozený z krve králů 

Aby Wipo prokázal vznešený původ budoucího krále a císaře i jeho 

stejnojmenného mladšího bratrance, vypočítává v kapitole věnované výběru nového 

krále všechny urozené předky ze strany otce i matky. Dokonce se dostává podobně jako 

Vergilius ve své Aeneidě až k bájným trojským králům, kteří měli přijmout křest 

od sv. Remigia z Remeše (462-533) a „vložit své šíje pod jho víry“.31 Wiponova znalost 

antiky a Starého zákona se zde mísí se starou franckou legendou, podle které 

meroveovští králové pocházeli právě z Tróje. Konrád Starší by jako potomek starobylého 

rodu sahajícího až do meroveovského období oplýval původem, kterým by se mohl 

chlubit sotva někdo další.  

1. 1. Konrádův původ a rodina 

Rodiče Konráda Staršího byli Jindřich (+989/1000) a Adelheida (+1039/46). 

Jindřich je Wiponem uváděn spolu se svými třemi bratry Konrádem, Brunem a Vilémem 

a otcem Otou.32 Všichni muži patřili k významným postavám své doby. Francký vévoda 

Ota z Wormsu (978–983/5, 995–1004) se mohl přes svou matku Liutgardu (+953) 

pyšnit původem od samotného císaře Oty I. (936-973). Jeho otec, mocný lotrinský 

vévoda Konrád Rudý (944-953) zpočátku patřil k věrným stoupencům vládce, za což jím 

byl odměněn vévodským titulem a v roce 947 urozenou manželkou, ke konci života se 

ovšem přidal k povstání svého švagra a králova syna Liudolfa Švábského (+957). Tato 

vzpoura proti tchánovi a otci stála oba vévody jejich postavení. Konrád se nakonec 

s Otou usmířil a padl hrdinně v jeho vojsku v bitvě proti Maďarům na Lechu 10. srpna 

955.33 Konrád Rudý odvozoval svoje jméno od východofranského-německého krále 

Konráda I. (911-918) a podle něho samotného pojmenovali Jindřich a Adelheida svého 

syna Konráda.34 Jeho dědic a syn Ota byl neméně sebevědomý než otec. Svou moc opíral 

o oblast kolem Wormsu a Špýru na středním toku Rýnu ve vévodství Franky. Tradičně 

                                                 
31 WgCh, c. 2: „…qui sub beato Remigio confessore iugo fideu regum supponebat.“  
32 WgCh, c. 2:. „…ex dubous fratribus nati, quorum alter Hezzil et alter Chuono dictus est; ispos vero 

ab Ottone duce Francorum natos accepimus cum duobus aliis Brunone et Wilihelmo… .“ 
33 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 26-27. 
34 H. Wolfram, tamtéž, s. 339.  
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byl proto označován jako francký vévoda,35 ale ve skutečnosti držel korutanské vévodství 

včetně markrabství Verona a to hned dvakrát. Poprvé ho získal v roce 978 od císaře 

Oty II. (973-983), ale už o pět let později se ho musel vzdát, aby bylo usnadněno 

uzavření míru mezi vládnoucími Otony, jejich bavorskými příbuznými a posledními 

Luitpoldingy. Korutany krátce držel Liutpolding Jindřich III. (983-989), pak byly načas 

spojeny s Bavorskem pod vládou vévody Jindřicha II. Svárlivého (955-976, 985-995), 

otce budoucího císaře Jindřicha II.36 Po smrti bavorského vévody získal Ota z Wormsu 

Veronu nazpět, Korutany až v roce 1002 po smíru s panovníkem a podržel si je až do své 

smrti v listopadu 1004.37 Po náhlé smrti císaře Oty III. (983-1002) se však zdálo, že by 

Ota mohl dosáhnout i na královskou hodnost. Dalšími domácími kandidáty byli 

bavorský vévoda Jindřich IV. (995-1004), míšenský markrabě Ekkerhard I. (985-1002) a 

švábský vévoda Heřman II. (996/7-1003), s jehož dcerou Matyldou (+1031/2) oženil Ota 

svého syna Konráda, aby posílil své postavení vůči Jindřichu IV. Přesto však vyšel 

z tohoto zápasu v létě 1002 vítězně Bavor a nastoupil na říšský trůn jako Jindřich II.38 

Ota Wormský přišel kromě vysněného titulu i o své rodové sídlo ve Wormsu, kterého se 

musel v roce 1002 trvale zříci. Nový král mu potvrdil postavení korutanského vévody i 

markraběte z Verony a jako odškodné přidal pozemky v Bruchsalu a Lußhardtu. Worms 

svěřil Jindřich II. svému věrnému příznivci, wormskému biskupovi Burchardovi I. 

(1000-1025). Po Otově smrti přešel majetek a titul vévody na jeho třetího syna 

Konráda I. (1004-1011), protože prvorozený Jindřich byl v té době již několik let po smrti 

a poslední žijící bratr Vilém byl určen pro církevní kariéru.39  

Jindřich hrabě z Wormsu byl nejstarším ze čtyř synů Oty z Wormsu a Jitky 

Korutanské (+991). Jeho otec ho oženil s Adelheidou, dcerou významné lotrinské rodiny 

hraběte z Met.40 K sňatku došlo patrně v době, kdy Ota nedržel žádné vévodství a 

záměrem tohoto spojení mohla být snaha o opětovné získání titulu lotrinského vévody, 

kterou jeho otec při vzpouře proti Otovi I. ztratil. Podle tradice zemřel Jindřich 

28. března, přičemž naposledy je listinně prokázán spolu s otcem a bratrem Konrádem 

28. září 989 a v roce 1000 je jeho syn Konrád jako poloviční sirotek svěřen Otou 
                                                 
35 E. Boshof, Die Salier, s. 10.  
36 E. Boshof, tamtéž, s. 18-20. 
37 H. Wolfram, tamtéž, s. 37.  
38 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 35-36., E. Boshof, Die Salier, s. 23.  
39 H. Wolfram, tamtéž, s. 41-42. 
40 E. Boshof,  Die Salier, s. 19. 
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do opatrovnictví wormského biskupa. Kromě syna Konráda (*12. června 990) mohli 

Jindřich a Adelheida Metská zplodit i dceru Jitku ať mladší či starší než její bratr, která 

v roce 1000 už jistě nežila.41 Protože Konrádův otec zemřel před svým otcem, přešla jeho 

veškerá dědická práva na bratra Konráda a jeho vlastní syn neměl žádné vyhlídky 

z dědova majetku někdy něco zdědit.42 

Nový korutanský vévoda a veronský markrabě Konrád I. byl v době, kdy se ujal 

zděděného majetku, už ženatý s Matyldou Švábskou, se kterou měl dva syny – Konráda 

Mladšího, kandidáta na královský trůn z léta 1024 a budoucího vévodu korutanského 

(1036-1039), a würzburského biskupa Bruna (1034-1045).43 Tento sňatek mezi 

příslušníky dvou téměř nejmocnějších rodin v Říši vedl k posílení postavení vévodů Oty 

a Heřmana už tolik odbojných vůči Jindřichovi II., proto se král snažil manželství jejich 

potomků zneplatnit. Na synodě v lotrinském Diedenhofenu uprostřed ledna 1003 

Jindřich s horlivou podporou metského biskupa Adalbera II. (984-1005) obvinil 

Konráda, že je se svou ženou Matyldou příbuzný už ve třetím stupni, podle Adalbera 

dokonce ve druhém. Na sněmu došlo proto k velkým nepokojům a jednotliví účastníci se 

rychle rozutekli v obavě o svůj život. Konrádovi I. Korutanskému se podařilo své 

manželství před panovníkem ochránit, ale patrně se ani nestal jeho velkým příznivcem. 

Po Konrádově smrti 12. prosince 1011 se měl stát novým korutanským vévodou jeho 

prvorozený syn Konrád,44 který byl označován kvůli svému bratranci Konrádovi 

Staršímu jako Konrád Mladší.45 Dědické nároky nedospělého mladíka Jindřich II. 

neuznal, Korutany mu odebral a propůjčil je svému věrnému stoupenci Adalberovi 

z Eppensteinu (1012-1035), který byl manželem jeho sestřenice Beatrix a současně tety 

Konráda Mladšího.46 Ten se svého dědictví ujal až dlouho po nástupu Konráda II. 

do královského úřadu, když Adalbero ztratil kvůli své samostatné politice přízeň tohoto 

panovníka.47 Přesto byl Konrád Mladší podobně jako jeho děd Ota označován i 

                                                 
41 H. Wolfram, tamtéž, s. 37-38. 
42 E. Boshof, Die Salier, s. 27. 
43 H. Wolfram, tamtéž, s. 42, 297. 
44 E. Boshof, Die Salier, s. 25-26. 
45 WgCh, c. 2: „Erant ibi duo Chuonones, quorum unus, quod maioris aetatis esset, maior Chuono 

vocabatur, alter autem iunior Chuono dicebatur,… .“ 
46 Jindřichova matka Gisela byla nevlastní sestrou Gerbergy, matky švábských sester Beatrix (manželka 

Adalbera z Eppensteinu), Matyldy (manželka Konráda Korutanského) a Gisely (manželka Konráda II.)  
H. Wolfram, tamtéž, s. 43.  

47 H. Wolfram, tamtéž, s. 102an. 
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bez faktického držení vévodského titulu jako „Wormatiensis dux Francorum“48 – 

francký vévoda z Wormsu, ačkoliv toto rodinné sídlo již jeho rod nevlastnil.  

Zbývající synové Oty z Wormsu se stali vysokými církevními preláty. Druhorozený 

Bruno dokonce díky podpoře Oty III. usedl ve velmi mladém věku jako první německý 

papež na apoštolský stolec sv. Petra a jako Řehoř V. (996-999) 49 o Nanebevstoupení 

Páně 21. května 996 ve Svatopetrské bazilice korunoval Otu III. římským císařem. Tento 

zbožný papež se snažil pod ochranou nového císaře provádět ve svém pontifikátu 

reformní politiku církve. Jeho náklonnost k zaalpskému panovníkovi se však v Římě 

nesetkala s oblibou, proto byl Řehoř V. brzy po Otově odjezdu z města vyhnán a místo 

něj jmenovala římská šlechta v čele s Crestentiem II. Nomentanem (+998) bývalého 

vychovatele mladého Oty a arcibiskupa z Piacenzy Jana Filagata (989-997) jako 

protipapeže Jana XVI. (997-998). Císař ihned zjednal nápravu, Crestentius II. byl 

popraven a Jan Filagatos odsouzen, zmučen a do konce svého života uvězněn.50  

Posledním a nejmladším strýcem Konráda II. byl Vilém, kterému jeho synovec 

svěřil řízení štrasburského biskupství (1028/9-1046/7). Štrasburk patřil spolu 

s Augšpurkem k nejvýznamnějším říšským biskupstvím a jeho představení patřili 

k věrným služebníkům Konráda II.51 To platí především v případě Vilémova předchůdce 

Wernera (1001-1028), jehož věrná služba vedla až k biskupově úmrtí v daleké cizině 

v Konstantinopoli, kam ho císař poslal navázat dobré vztahy s východním císařstvím.52 

Vilém byl až druhou Konrádovou volbou pro tento úřad, protože se ale první kandidát a 

velký církevní reformátor Poppo ze Stabla (1020-1048) vyhnul jmenování smyšlenou 

historkou o svém nelegitimním původu, byl dosazen z dvorské kaple právě Konrádův 

strýc.53 Wipo píše, že „Vilém štrasburskou církev pozvedl obdivuhodným způsobem“,54 

patrně se však zatím schovává snaha životopisce najít na každém císařově příbuzném 

nějaký pozitivní přínos. Vilém ve svém úřadu ani moc nezářil, ani ho však nepošpinil. 

Do historie se zapsal jako biskup, který neuměl příliš dobře počítat. 26. listopadu 1038 

se Konrád II. se svým synem Jindřichem III. vracel z Burgundska do Goslaru 
                                                 
48 WgCh, c. 2. 
49 WgCh, c. 2: „Bruno apostolicae sedis Romanae ecclesiae papa effectus mutato nomine Gregorius 

appellatus est… .“ 
50 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 40-43. E. Hlawitschka, tamtéž, s. 140-141.  
51 Wolfram, tamtéž, s. 287. 
52 Wolfram, tamtéž, s. 215an.  
53 Wolfram, tamtéž, s. 288.  
54 WgCh, c. 2: „Willehelmus factus Argentinensis ecclesiae episcopus miro modo eam sublimavit.“ 
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přes Štrasburk a Vilém se rozhodl spojit oslavu příjezdu císaře se začátkem adventu, tedy 

příchodem Páně. Konrád mu to nedovolil a první adventní neděli oslavil už s manželkou 

Giselou a celým dvorem až o týden později 3. prosince v Limburgu. Kromě toho zde 

přítomní biskupové z Wormsu, Špýru, Verony, Eichstättu a Hildesheimu i vyslanci 

mohučského arcibiskupa a další biskupů na Konrádovu výzvu jasně rozhodli, že začátek 

adventu se má slavit nejdříve 27. listopadu a nejpozději 3. prosince daného roku.55 

Konrád se sice v církevních otázkách příliš neorientoval na rozdíl od svého vzdělaného 

předchůdce i nástupce, ale jako „vicarius Christi“56 zodpovídal za to, aby nedocházelo 

v Říši k jakýmkoliv zmatkům a tím i nepatřičné a nebezpečné nejednotě.57  

Příbuzní ze strany Konrádovy matky Adelheidy jsou pro Wipona neméně důležití, 

aby prokázal vznešený původ Konráda II., což dokládá po výčtu otcových příbuzných 

těmito slovy: „Tito výše řečení dva Konrádové patřili z otcovské strany k těm 

nejurozenějším, ale sotva méně zářili díky matčině původu“.58 Adelheida byla dcerou 

významného lotrinského hraběte Richarda z Met (965-986) a sestrou Gerharda z Met, 

Huga z Egisheimu a Adalberta ze Saargau. Právě předci tohoto rodu byli spojováni 

s trojskými králi, které podle francké legendy pokřtil sv. Remigius. Sňatek mezi 

Adelheidou a Jindřichem měl vést k navázání dobrých vztahů s dalšími lotrinskými 

rodinami a Ota Wormský snad dokonce do budoucna pošilhával po hodnosti lotrinského 

vévody ztracené Konrádem Rudým.59 V roce 1000 byl již Adelheidin manžel Jindřich a 

dcera Jitka po smrti, malého Konráda svěřila jeho rodina na vychování wormskému 

Burchradovi I. Adelheida opustila rodinu a uzavřela ještě jeden sňatek s franckým 

hrabětem, kterému porodila syna Gebharda.60 Bezprostřední styky mezi matkou a 

prvorozeným synem byly jejím druhým manželstvím přerušeny, ovšem se zbývající částí 

rodiny zůstal Konrád v kontaktu, protože svou první zaznamenanou účast v boji si odbyl 

27. srpna 1017, když bojoval na straně svého strýce Gerharda z Met proti stoupenci císaře 

Jindřicha II., dolnolotrinskému vévodovi Gottfriedovi (1012-1023).61  

                                                 
55 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 66an. 
56 WgCh, c. 3.  
57 H. Wolfram, tamtéž, s. 330.  
58 WgCh, c. 2: „Praedicti duo Chuonones cum essent, ut dictum est, ex parte genitorum nobilissimi, haud 

secus ex materno genere claruerant.“ 
59 E. Boshof, Die Salier, s. 8, 19-20. 
60 H. Wolfram, tamtéž, s. 37.  
61 H. E. Boshof, Die Salier, s. 29.  
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Konrádův nevlastní bratr byl odmala předurčen pro duchovní kariéru, na kterou 

se připravoval ve Würzburgu, ale příliš se se svým údělem neztotožnil a snažil se navrátit 

útěkem do světského stavu. Konrád už jako císař ho donutil po návratu z první italské 

jízdy v roce 1027 vrátit se ke svým povinnostem duchovního. Když v Řeznu zemřel místní 

biskup Gebhard II. (1023-1036), dosadil sem panovník svého příbuzného, čímž ho sice 

zaopatřil výnosnou pozicí, ale v žádném případě nezvolil zbožného služebníka církve. 

V roce 1037 založil Gebhard III. (1036-1060) společně s Adelheidou klášter v Öhringen 

ve würzburské diecézi, jenž bohatě obdaroval ze svého majetku. Císař dokonce daroval 

některé ze vzácných relikviích, které přivezli vyslanci v čele s hrabětem Manegoldem 

z Donauwörth (+1030) v roce 1029 z Konstantinopole jak dar od tamějšího císaře 

Romana III. Argyra (1028-1034).62 

Wipo nezařadil popis Konrádova původu ve svém díle do kapitoly věnované volbě 

nového panovníka jen proto, aby se čtenář lépe orientoval v genealogii významného 

šlechtice, ale aby prokázal, že právě Konrádův původ ho legitimuje stát se novým 

panovníkem Říše. Blízký příbuzenský vztah k předchozímu vládci či vládnoucí dynastii 

vždy ulehčoval kandidátovi prosadit své nároky stát se jeho nástupcem. Optimální 

případ tvořil samozřejmě vztah otec – syn, kdy byl potomek často designován otcem už 

za svého života.63 Jindřich II. však žádné děti neměl, proto se po jeho smrti v létě 1024 

otevřel prostor pro širší příbuzenstvo. Ve Wiponově zprávě jsou jmenovitě uvedeni 

pouze dva kandidáti, bratranci Konrád Starší a Konrád Mladší,64 přestože na základě 

příbuznosti mohli vznést nárok na říšský královský trůn uherský princ Emmerich-

Jindřich (+1031) přes svou matku Giselu (+1045), sestru Jindřicha II., dále francouzský 

král Robert II. (996-1031) a jeho syn Jindřich I. (1031-1060) jako pravnuk a prapravnuk 

východofranckého-německého krále Jindřicha I. (919-936) přes jeho dceru Hadwigu 

(+959). Ve stejném stupni příbuzenství stáli hornolotrinský vévoda Ditrich I. (978-

1026/7) se svým synem Fridrichem II. (okolo 1020-1026/7), taktéž jako potomci 

Hadwigy. Další dědická linie pocházela od Matyldy (+1025), sestry Oty III. a dcery 

Oty II., na jejímž základě mohli uplatnit své nároky Matyldini synové Liudolf a Ota nebo 

                                                 
62 H. Wolfram, tamtéž, s. 106-107, 299-300. 
63 J. Rogge, tamtéž, s. 1. 
64 WgCh, c. 2: „Erant ibi duo Chuonones, quorum unus, quod maioris aetatis esset, maior Chuono 

vocabatur, alter autem iunior Chuono dicebatur… .“ 
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její vnuk, budoucí polský kníže Kazimír I. (1034/9-1058) přes svou matku Richezu. 

Konrád Starší a Konrád Mladší se mohli prokázat příbuzenstvím s předchozí vládnoucí 

dynastií jako pravnuci Oty I. přes jeho dceru Liudgardu.65  

Pro Wipona však nebyla tím nejdůležitějším měřítkem pokrevní příbuznost 

s Otony, kterou mohlo v tehdejší době prokázat více lidí, ale vznešený původ rodu 

sahající až k prvním křesťanským evropským vládcům Frankům, pokřtěným bájným 

trojským králům, a přes ně ke Karolincům, obnovitelům Římské říše.66 Právě vztah nebo 

srovnání Konráda II. a Karla Velikého se objevuje ve Wiponově díle na více místech. 

Konrád je prezentován jako panovník, nad kterého „po době Karla Velikého nežil nikdo 

důstojnější královského stolce“ 67 a v kantiléně za mrtvého zaznívá, že „zrozený z krve 

králů zcela všechny předčil“.68 Vztah Konráda s prvním středověkým západním císařem 

je posílen ještě díky manželství s Giselou, která taktéž pocházela z rodu Karla Velikého.69  

Protože Wiponovou prioritou bylo zdůraznění kontinuity s panovníky Francké 

říše, využil ke svému záměru především původu Adelheidiny rodiny, jak bylo uvedeno. 

Dědictví ze strany otce, které Konráda katapultovalo mezi nejurozenější šlechtice v zemi, 

zdánlivě nechal stranou, pouze píše, že Konrád spolu se svým mladším bratrancem „byli 

přední mužové z německé části Frank“.70 Otec Oty Wormsu, Konrád Rudý71 stál na konci 

dlouhé řady významných předků vedoucí zpětně až do období pozdních Meroveovců, 

kteří postupně ovládli oblast na středním toku Rýna a udržovali zde naživu franckou 

tradici včetně tradičního titulu.72 Potomci Konráda Rudého tedy byli považováni 

                                                 
65 E. Boshof, Die Salier, s. 34. 
66 E. Boshof, tamtéž, s. 35. 
67 WgCh, c. 6: „… post Caroli Magni tempora aliquem regali sede digniorem non vixisse.“ 
68 WgCh, c. 40: „…regum sanguine genitus omnes praecellit penitus…“; Další ukázky viz WgCh, c. 3.: 

„Si Carolus Magnus cum sceptro vivus adesset, non alacrior populus fuisset nec plus gaudere valeret 
de tanti viri reditu, quam de istius regis primo accessu.“; WgCh, c. 6: „Sella Chuonradi habet 
ascensoria Caroli. …Chuonradus Caroli premit ascensoria regis. Talibus indiciis nomen seu gloria 
regis gentium regiones transcendit, marinos fluctus transnatavit… .“  

69 WgCh, c. 4: „Quando post decimum numeratur linea quarta, de Carolo Magno procedit Gisela 
prudens.“  

70 WgCh, c. 2: „…in Francia Theutonica nobilissimi… .“ 
71 H. Wolfram, tamtéž, s. 36. Ovšem Boshof považuje za zakladatele rodu už Konrádova otce hraběte 

Wernera. E. Boshof, Die Salier, s. 10. 
72 E. Boshof, Die Salier, s. 7.  
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za Franky, kteří ve vrcholném období středověku začnou být označováni jako Sálci73 a 

tento název se přenese na celou dynastii vládnoucí v Říši až do roku 1125.  

1. 2. Konrád před volbou  

Jak Wipo píše v úvodním dopisu pro Jindřicha III., námětem Gest jsou slavné 

činy Konráda II.74 V centru jeho zájmu stojí Konrád král a císař, ne francký hrabě, proto 

své líčení začíná až rokem 1024, kdy se tento muž stal usnesením předních mužů Říše 

právoplatným vládcem. V celém díle je jen jediný odkaz na události, které by souvisely 

s dřívějším životem panovníka. Wipo nechává při korunovaci v Mohuči pronést místního 

arcibiskupa Ariba (1021-1031) slavnostní řeč, která má ukázat, že Konrád získal 

královskou hodnost především díky Božímu rozhodnutí.75 Než ho však Bůh takto 

vyznamenal, „chtěl ho nejdříve vyzkoušet“,76 aby se naučil být spravedlivým a 

milosrdným panovníkem. Boží zkoušku měla představovat dočasná ztráta císařovy 

přízně,77 kterou si skutečně Konrád vysloužil svým odbojným jednáním.   

Jak bylo uvedeno, po smrti Jindřicha Wormského se Adelheida znovu vdala a 

opustila svou první rodinu. Opatrovníkem malého Konráda byl jeho nejbližší příbuzný 

Ota z Wormsu, který ho svěřil wormskému biskupovi Burchardovi, ačkoliv mezi 

vévodskou rodinou a tamějšími biskupy panovaly už dříve napjaté vztahy. V roce 1004 

zemřel Ota a o sedm let později i jeho syn Konrád I. Korutanský, čímž se Konrád Starší 

stal hlavou wormského rodu.78 Vévodský titul a většinu rodového majetku získal jeho 

nejbližší příbuzný Konrád Mladší, brzy však o Korutany přišel nařízením císaře 

Jindřicha II. Konrád Starší stál pochopitelně na straně svého bratrance, jehož 

opatrovníkem se pravděpodobně stal.79 První nepřímý útok proti Jindřichovi ovšem 

provedl na konci srpna 1017 kvůli svému strýci Gerhardovi z Met, kterého podpořil proti 

                                                 
73 Ota z Freisingu (frisinský biskup 1138-1158) se domníval, že Sálský zákoník byl nazván podle jeho 

prvních uživatelů Sálců=Franků. H. Wolfram, tamtéž, s. 33.  
Součastníci označovali příslušníky tohoto rodu jako Wormsany podle rodového sídla. Důležitou roli 
sehrál i hrad Waiblingen, protože z rod Jindřichů z Waiblingenu pocházeli císaři. V italském prostředí se 
název Waiblingen zkomolil do tvaru Ghibellin a označoval přívržence Říše. E. Boshof, Die Salier, s. 8-10.  

74 WgCh, epistula: „Vitam illustrem et inclyta gesta Chuonradi imperatoris patris tui …scribere 
oportunum existimavi… .“ 

75 WgCh, c. 3. Více v kapitole 3. 4. 
76 WgCh, c. 3: „Dominus… ipse te prius voluit probare et postmodum regnare.“ 
77 WgCh, c. 3: „Permisit te antecessoris tui imperatoris Heinrici gratiam perdere… .“ 
78 H. Wolfram, tamtéž, s. 38-39, 43.  
79 E. Boshof, Die Salier, s. 26-27.  
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císařově spojenci Gottfriedovi z Dolního Lotrinska. O dva roky později, tentokrát už i 

s Konrádem Mladším, porazili v bitvě u Ulmu dalšího stoupence Jindřicha II., 

korutanského vévodu Adalbera z Eppensteinu.80 Konrád Starší se však mohl dostat 

do panovníkovi nemilosti již dříve, když se oženil v roce 1016 nebo 1017 s urozenou a 

velmi bohatou Giselou Švábskou.81 Tím došlo k opětovnému spojení dvou významných, 

ovšem také odbojných rodů, které načas rozdělila smrt Konráda I. Koruntanského, 

manžela Matyldy Švábské. Manželství uzavřené bez souhlasu panovníka a posléze přímé 

útoky proti Jindřichovým věrným učinily z Konráda Staršího jistě císařova nepřítele a 

pravděpodobně i vyhnance, bohužel bližší zprávy o tom, jaké konkrétní následky to 

pro něho mělo, se nedochovaly. Na jaře 1020 už musely být vzájemné rozepře 

zažehnány, protože Konrádovo jméno se objevuje mezi svědky v listině, kterou 

Jindřich II. uzavřel s církví.82  

                                                 
80 W. Goez, tamtéž, s. 126.  
81 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 48.  
82 H. Wolfram, tamtéž, s. 44, 58. 
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2. Gisela 

Nepostradatelná družka 

Manželce nového krále je ve Wiponových Gestech věnovaná téměř celá jedna 

kapitola, ve které je Gisela vykreslena jako dokonalá žena se vznešeným původem a 

oplývající těmi nejlepšími ctnostmi v čele s moudrostí, zbožností a skromností.83 Autor 

přirozeně nechce pouze informovat o prostém stavu věcí, ale snaží se působit 

pedagogicky na svého hlavního čtenáře Jindřicha III.,84 proto často popisuje ideál, 

kterého by bylo dobré dosáhnout. Přesto lze nalézt v jeho vyprávění řadu konkrétních 

informací, které mohou přiblížit skutečnou osobnost Konrádovy životní partnerky.  

2. 1. Giselin původ 

Rodiči budoucí císařovny byli švábský vévoda Heřman II. a Gerberga Burgundská 

(+1019). Gisela se narodila 11. listopadu 989 nebo 13. listopadu 990 patrně jako 

druhorozená dcera, dalšími potomky vévodského páru byl syn Heřman (1003-1012) a 

dcery Matylda a Beatrix.85 Matka i otec pocházeli z rodu Karla Velikého, což Gisele i 

jejím sourozencům zaručovalo velmi urozený původ, sám Wipo složil na tuto přednost 

dvojverší: „Až bude po desátém pokolení napočítáno čtvrté pokolení, vzejde moudrá 

Gisela z rodu Karla Velikého“.86 Heřman II. získal vévodský titul po svém otci 

Konrádovi I. (983-996/7), který za něj vděčil císaři Otovi II. Švábsko poskytovalo svému 

majiteli silnou mocenskou základnu, proto není divu, že švábský vévoda patřil k předním 

mužům Říše, navíc se svou pozici snažil zajistit si sňatkovou politikou s ostatními 

urozenými rodinami.87 Jeho kandidatura na uvolněný královský trůn po Otovi III. však 

propadla, načež Heřman II. následující rok zemřel. Mladého dědice Heřmana III. si vzal 

preventivně do poručnictví Jindřich II., který tím fakticky ovládl celé vévodství.88  

                                                 
83 WgCh, 4: „Cum tantae nobilitatis esset et formae decentissimae, minimae extollentiae fuit: in Dei 

servitio timorata, in orationibus et elemosinis assidua et hoc, ut secretius potuit, attendens illud 
euangelicum, ne iustitiam suam faceret coram hominibus.“ 

84 WgCh, epistula: „Gloriosissimo imperatori Heinrico tertio regi ad pacem et bellum idoneo Wipo Dei 
gratia presbyter, quod servus regalium servorum huius orbis domino dominantium.“ 

85 H. Wolfram, tamtéž, s. 49.  
86 WgCh, c. 4: „Quando post decimum numeratur linea quarta, de Carolo Magno procedit Gisela 

prudens.“  
87 Dcera Matylda se vdala za Konráda, syna korutanského vévody Oty z Wormsu, dcera Gisela za saského 

hraběte Bruna z Braunschweigu, taktéž uchazeče o trůn z roku 1002. H. Wolfram, tamtéž, s. 50.  
88 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 154.  
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Giselina matka Gerberga byla dcerou burgundského krále Konráda III. (937-993) 

a Matyldy (+981), jejímž otcem byl západofrancký král Ludvík IV. (936-954), přímý 

potomek Karlovců.89 Jejími sourozenci byli burgundský král Rudolf III. (993-1032) 90 a 

Berta (+1016), matka Odona II. z Champagne (996-1037),91 s kterým později Konrád II. 

bojoval o burgundské království. Nevlastní sestra Gisela (+1006) se stala manželkou 

bavorského vévody Jindřicha II. Svárlivého a matkou císaře Jindřicha II. a Gisely, 

manželky uherského krále Štěpána I. (997-1038).92 Před sňatkem s Heřmanem II. 

Švábským byla Gerberga provdána za hraběte Heřmana z Werlu, kterému porodila 

dědice Heřmana. Její dcery jako urozené a bohaté dědičky uzavřely také více sňatků, 

pouze Beatrix zůstala do konce života manželkou korutanského vévody Adalbera 

z Eppensteinu.93 S nejstarší Matyldou se nejdříve oženil Konrád I. Korutanský a potom 

hornolotrinský vévoda Fridrich II. Z prvního svazku se narodili synové Konrád Mladší a 

Bruno, druhý byl požehnán dvěma dcerami Sofií a Beatrix, které byly vychovávány 

na královském dvoře Konráda II.94 Beatrix se v rámci upevnění vztahů s italskými 

markrabaty vdala za Bonifáce Toskánského (+1052) a stala se matkou slavné Matyldy 

z Canossy (+1115).95  

Samotná Gisela vstoupila do manželství třikrát a porodila asi sedm dětí. Tradiční 

pořadí manželů je následující: první byl Bruno z Braunschweigu (+1008/12), další 

Arnošt I. (1012-1015) a poslední Konrád II., kterého přežila asi o čtyři roky.96 Přesné 

datum prvního sňatku se sice v pramenech nedochovalo, ale předpokládá se, že k němu 

došlo přibližně ve stejné době jako k propojení Konrádovců s Wormsany, protože i 

Bruno z Braunschweigu patřil mezi možné nástupce po Otovi III., se kterým bylo vhodné 

spojit své síly proti Jindřichovi II.97 Výhoda svazku se mohla proto jevit jen do června 

                                                 
89 H. Wolfram, tamtéž, s. 49.  
90 WgCh, c. 29: „Anno Domini MXXXII. Ruodolfus rex Burgundiae, avunculus Giselae imperatricis, obiit 

in pace.“ 
91 WgCh, c. 27: „Nam mater Uodonis et mater Giselae imperatricis fuerant sorores.“ 
92 WgCh, c. 24: „Nam dum esset frater Heinrici imperatoris, filius erat materterae Giselae imperatricis. 

Soror vero eiusdem episcopi nupta Stephano regi Ungarorum causa fuit christianitatis primum 
in gente Pannonica.“ 

93 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 292-293, E. Boshof, Königstum und Königsherrschaft, s. 26.  
94 H. Wolfram, tamtéž, s. 53, 364-365.  
95 H. Wolfram, tamtéž, s. 146.  
96 Wolfram, Hlawitschka, Goez i Schwarzmaier se přiklání tomuto pořadí, Boshof řadí nejdříve sňatek 

s Arnoštem I. a poté s Brunem z Braunschweigu, manželství s Konrádem je pochopitelně poslední.  
97 H. Wolfram, tamtéž, s. 50. 
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1002, kdy se Sasové na sněmu v Merseburgu rozhodli pro Bavora.98 Gisela by se tak 

poprvé vdala asi ve dvanácti či třinácti letech a krátce na to začala i její kariéra matky, 

když Brunovi poraodila dědice Liudolfa a později možná dceru Giselu. Manželství 

skončilo zavražděním saského hraběte v jeho vlastním domě v rozmezí let 1008-1012.99  

Nový sňatek na sebe nenechal dlouho čekat. Tentokrát se do věci vložil panovník, 

který se snažil ještě více oslabit koalici odbojných rodin. V roce 1011 zemřel Konrád I. 

Korutanský a jeho vévodství získal místo jeho syna Jindřichův spojenec Adalbero 

z Eppensteinu, o rok později ztratilo svého formálního vévodu Heřmana III. švábské 

vévodství. Vévodský titul a vláda nad Švábskem přešla na nového Giselinina manžela 

Arnošta I., který se sice předtím zapojil do vzpoury proti králi vedené jeho příbuzným 

Jindřichem ze Schweinfurtu (+1017) a polským knížetem Boleslavem Chrabrým (992-

1025), ale po smíru s panovníkem mu zůstal loajální. Jindřich II. ho odměnil sňatkem 

s bohatou a urozenou Giselou, čímž současně zamezil možnému opětovnému spojení 

wormského rodu se Konrádovci.100 Gisela a Arnošt I. spolu měli dva syny Arnošta a 

Heřmana, oba se stali po sobě švábskými vévody, přičemž Arnošt II. (1015-1030) se 

nechvalně proslavil jako Konrádův odbojný nevlastní syn,101 Heřman IV. (1030-1038) 

naopak jako jeho věrný stoupenec.102 Manželství švábské vévodkyně ukončila nešťastná 

náhoda 31. května 1015, když byl její manžel Arnošt I. omylem smrtelně zraněn na lovu 

střelou svého družiníka.103  

Zdá se, že do třetího a posledního manželského svazku, který se uskutečnil patrně 

v druhé polovině roku 1016, nejpozději v prvních měsících roku 1017, vstoupila Gisela 

dobrovolně.104 Rozhodně jí to nebylo přikázáno Jindřichem II., spíše naopak, protože se 

provdala za Konráda Staršího, jehož příbuzní nepatřili zrovna k věrným služebníkům 

                                                 
98 J. Rogge, tamtéž, s. 12.  
99 E. Boshof, Die Salier, s. 26-27.  

H. Wolfram se přiklání k dřívější době 1008/10, Hlawitschka a Boshof k přelomu 1011/12.  
100 H. Wolfram, tamtéž, s. 51-52. 
101 WgCh, c. 10: „Eodem tempore hoste pacis diabolo suadente Ernestus dux Alamanniae …cum aliis 

plerisque contra regem Chuonradum consenserunt… .“ 
WgCh, c. 19: „Ernestus dux Alamanniae, privignus imperatoris Chuonradi, nuper ab eo beneficiis et 
muneribus sublimatus discedens, iterum instigante diabolo rebellionem moliebatur… .“  

102 WgCh, c. 37: „Filius imperatricis Herimannus dux Alamannorum, iuvenis bonae indolis et in rebus 
bellicis strenuus …non sine magno detrimento imperii obiit.“ 

103 Panují dohady o tom, nakolik se jednalo o nešťastnou náhodu. Nehoda se stala na velký křesťanský 
svátek Letnic, kdy bylo zakázáno lovit, proto se objevuje i vysvětlení, že to byl Boží trest. Více viz 
H. Wolfram, tamtéž, s. 52.  

104 H. Wolfram, tamtéž, s. 51.  
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císaře. Gisela v té době představovala velmi výhodnou partii, byla správkyní švábského 

vévodství za svého nedospělého syna Arnošta – Jindřich II. mu propůjčil Švábsko 

na sněmu v Goslaru 24. června 1015 – a dále se k ní jako k neteři Rudolfa III. vztahovala 

dědická práva na burgundské království.105 Bylo proto velmi pravděpodobné, že by ji 

panovník znovu výhodně využil ve své sňatkové politice, čemuž Konrád Starší nebo ona 

sama zabránili svou samostatnou akcí.106 Gisela byla následně zbavena poručnictvím 

nad svým synem, který byl svěřen do opatrovnictví Jindřicha II. a v roce 1024 

arcibiskupa Poppona z Trevíru (1015-1047), bratra zemřelého Arnošta I.107 Důvodem 

mohla být zlost císaře nad činem, který se stal bez jeho vědomí a souhlasu, nebo pouze 

fakt, že se Gisela novým sňatkem vyloučila z babenberského rodu. Kromě ztráty Švábska 

museli manželé čelit výtkám ohledně legitimity svého svazku kvůli příliš blízkému stupni 

příbuzenství. Podobný problém se objevil už u Matyldy a Konráda Mladšího a později 

u dalších příbuzných – Oty z Hammersteinu (+1036) a jeho ženy Irmgardy.108 Gisela 

Konrádovi porodila tři děti - dcery Beatrix (*1020), Matyldu (*2. polovina 1025) a 

mužského dědice Jindřicha (*28. října 1017).109 Konrádův syn byl od začátku vychováván 

jako jeho nástupce a po otcově smrti se chopil samostatné vlády jako Jindřich III.110 Byl 

dvakrát ženatý, nejdříve na přání svého otce s anglickou princeznou Gunhildou (+1038), 

dcerou krále Knuta Velikého (1014-1035),111 která zemřela během Konrádovy druhé 

italské jízdy.112 První žena mu porodila dceru Beatrix, budoucí abatyši z Quedlinburgu 

(1045/6-1062).113 Po sedmi letech si vzal za ženu Anežku z Poitou (+1077) z rodu 

akvitánských vévodů.114 Jindřichovy sestry zemřely ještě za svobodna, i když Matylda 

                                                 
105 H. Wolfram, tamtéž, s. 52.  
106 V pozdějších pramenech lze najít zprávy dokonce o únosu nevěsty, ke kterému na začátku 11. století 

ještě běžně docházelo. Ovšem pokud by to byla pravda, patrně by se tato informace objevila 
ve věrohodnějších pramenných podkladech. Více viz H. Wolfram, tamtéž, s. 52.  

107 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 154. 
108 E. Boshof, Die Salier, s. 38-39.  
109 H. Wolfram, tamtéž, s. 55. 
110 WgCh, c. 8. „Sed filius eius tertius Heinricus, qui postea rex et augustus effectus est… .“  
111 WgCh, c. 35: „Anno Domini MXXXVI. Heinricus rex filius imperatoris Chnutonis regis Anglorum 

filiam nomine Chunelindem pro regina consecratam regalibus nuptiis in coniugium duxit.“ 
112 WgCh, c. 37: „Ibi regina Chunelindis, coniunx Heinrici regis, XV. kal. Augusti quasi in limine vitae 

ingressu mortis occubuit… .“ 
113 WgCh, c. 37: „…, relinquens tantummodo solam filiolam de rege, quam postea pater Christo 

desponsans in abbatissam consecrari fecit.“ 
114 H. Beumann, tamtéž, s. 103.  
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byla už v osmi letech zasnoubena s francouzským králem Jindřichem I.,115 ten se nakonec 

oženil s její nevlastní neteří Matyldou (+1044), Liudolfovou dcerou.116  

Gisela byla členem důležitého šlechtického rodu v Říši a měla mnoho příbuzných, 

kteří významně zasáhli do její historie. Přesto z nich Wipo volí pečlivě jednotlivé aktéry 

svého příběhu a využívá jejich chování či povahy k poučení. V první řadě jmenuje rodiče 

Gerbergu a Heřmana, kteří zaručují vznešený původ, otec ovládal švábské vévodství a byl 

navíc uchazečem o královský trůn. Potomci jsou logicky zastoupeni na prvním místě 

dědicem Jindřichem, dále jeho nevlastními bratry Arnoštem a Heřmanem, okrajově je 

zmíněna i jeho sestra Matylda, protože měla díky svému manželskému svazku zaručit 

dobré vztahy s francouzským královským dvorem. O Arnoštově odbojném chování a 

vzpourách bude ještě řeč, ale už nyní lze říct, že v něm Wipo vidí ústřední postavu 

domácího odboje proti panovníkovi, k němuž ho ponoukal ďábel – „hostis pacis“.117 

Naopak do Heřmana jako švábského vévody jsou vkládány velké naděje, proto 

v závěrečném žalozpěvu zaznívá velký smutek nad jeho brzkou smrtí.118 Druhou 

negativní postavou je Giselinin bratranec Odo, který jedná proti úmluvám uzavřeným 

s Konrádem a je po právu potrestán jak na majetku tak nakonec i na životě.119 

Burgundský král Rudolf se sice snažil svým závazkům vůči Říši vyhnout,120 nakonec však 

na domluvu své neteře ustoupil a mezi oběma panovníky byl uzavřen mír.121 Jindřichova 

první manželka Gunhilda ztělesňovala dobré vztahy s tehdejším mocným králem Anglie, 

Norska a Dánska Knutem Velikým, její povinností jako manželky bylo i porození dědice. 

V obou případech se nepodařilo dosáhnout kýženého výsledku, přesto Wipo ukazuje své 

                                                 
115 WgCh, c. 32: „Eo tempore filia imperatoris Chuonradi et Giselae imperatricis Mahthilda, nimiae 

formositatis puella, Heinrico regi Francorum desponsata, obiit… .“ 
116 J. Ehlers, H. Müller, Die französischen Könige des Mittelalters: von Odo bis Karl VIII.: 888-1498, 

C. H. Beck, München 2006, s. 92-93.  
117 WgCh, c. 10. Viz poznámka 72. 
118 WgCh, c. 40: „Heu quantum crudelis annus! Corruerat Herimannus, filius imperatricis, dux timenus 

inimicis… .“ 
119 WgCh, c. 29: „…regnum comes Uodo Francigena …invasit …Eo modo magnam partem Burgundiae 

distraxit, licet regnum Burgundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo rege, 
postquam ipse superstes non esset, per iusiurandum iam dudum confirmatum esset.“  
WgCh, c. 35: „Eodem anno praefatus comes Uodo de Francia in regno imperatoris …pugna commissa 
cum illo fugiendo interfectus est.“ 

120 WgCh, c. 8: „Sed defuncto imperatore Heinrico Ruodolfus rex promissa sua irrita fieri voluit.“ 
121 WgCh, c. 21: „Confirmata inter eos pace Gisela imperatrice haec omnia mediante regnoque 

Burgundiae imperatori tradito… .“ 
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sympatie k mladé královně.122 Ke Gisele, jakožto manželce svého ústředního hrdiny, je 

autorova náklonnost pochopitelně ještě výraznější. Proto v jeho díle nejsou uvedeny 

téměř žádné informace, které by mohly pošpinit výsledný obraz, jako skandální uzavření 

třetího sňatku nebo výtka příliš blízkého příbuzenství. Jejich zamlčení by mohlo mít 

ovšem čistě praktický důvod, protože Wipo se rozhodl věnovat pouze časovému úseku po 

zvolení Konráda, období před ním nechává téměř bez povšimnutí. Jediná indicie, která 

by mohla napovídat určité problémy, se skrývá ve tvrzení, že „jí po několik dní závist 

určitých lidí bránila v jejím pomazání“.123 

2. 2. Gisela panovnice, obraz královny a císařovny 

Wiponův popis Giseliny osobnosti odpovídá tehdejším středověkým zvyklostem, 

jednotlivé charakteristiky jsou převzaty z katalogu ctností typických pro vykreslení 

povahy urozené ženy – zbožnost, šlechetnost, skromnost, atd. Tento ideální obraz 

panovnice je ovšem doplněn o konkrétní prvky, které mohou přiblížit její skutečnou 

osobnost.  

Hned na začátku je zdůrazněna Giselina moudrost a vzdělanost.124 Na rozdíl 

od svého manžela ovládala základní dovednosti jako čtení, psaní a počítání, dokonce se 

sama věnovala vzdělávání syna Jindřicha. Především je však myšleno, že se podílela 

na Konrádově vládě v Říši.125 V listinách se často objevuje její intervence ve prospěch 

dané záležitosti, na její návrhy byly obsazovány vysoké církevní posty, protože „věděla 

jak dobře spravovat ty nejvyšší čestné úřady“.126 Takto dopomohla svému příbuznému 

Bardovi nejdříve k opatství v Hersfeldu (1031) a později dokonce k mohučskému 

arcibiskupství (1031-1051),127 Libentinovi/Liawizovi II. (1029-1032) ke stejnému úřadu 

v Hamburku-Brémách,128 Richer z Niederalteichu se díky ní stal opatem v Montecassinu 

(1038-1055) k velkému prospěchu tohoto kláštera.129 Příklad dosazení basilejského 

                                                 
122 WgCh, c. 40: „ Eodem vero tempore occasus fuit gloriae: Ruit stella matutina Chunelinda regina.“ 
123 WgCh, c. 4: „Haec quorundam hominum invidia, quae saepe ab inferioribus fumigat ad superiores, 

per aliquot dies a consecratione sua impediebatur.“ 
124 WgCh, c. 4: „Super hos omnes dilecta regis coniunx Gisela prudentia et consilio viguit.“ 
125 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 51. 
126 WgCh, c. 4: „…summos honores bene tractare perita.“ 
127 H. Wolfram, tamtéž, s. 276an. 
128 H. Wolfram, tamtéž, s. 283-284. 
129 H. Wolfram, tamtéž, s. 314-316.  
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biskupa Oldřicha (1025-1040) 130 sice naznačuje, že některé zásahy do církevní politiky 

mohly vzbudit kritiku, na druhou stranu jasně ukazuje, že královský pár obvykle jednal 

ve společné shodě. Gisela měla na Konráda a dění na královském později císařském 

dvoře velký vliv, proto se mnoho prosebníků snažilo získat její přízeň dříve, než se 

odvážili panovníkovi přednést svoji záležitost. V rámci rodiny toho využil hlavně 

nenapravitelný syn Arnošt, přičemž u jeho prvního podrobení před Konrádem 

o Hromnicích 1026 v Augšpurku za něj intervenoval spolu s matkou i jeho nevlastní 

bratr Jindřich,131 pro kterého to byl první samostatný politický čin.132 O čtyři roky 

později, když císař s rodinou slavil velikonoční svátky v Ingelheimu, však Gisela dala 

svým jednáním jasně najevo, že stojí věrně na straně panovníka a je pro ni přednější 

zachování míru v Říši než vlastní potomek.133 Jako schopná prostřednice se projevila i 

v kontaktech se sousedními vládci – polský kníže Měšek II. (1025-1031, 1032-1034) se 

díky ní konečně usmířil s Konrádem,134 ovšem její diplomatické schopnosti se prokázaly 

hlavně ve vztazích s Burgundskem. V srpnu 1027 zprostředkovala v Muttenz nedaleko 

Basileje „familiare colloquium“ mezi svým strýcem Rudolfem a Konrádem, na kterém se 

oba panovníci dohodli na tom, jakým způsobem bude burgundské království 

po Rudolfově smrti připojeno k Říši.135 Většinu času strávila Gisela na cestách, buď 

přímo po boku manžela nebo, aby prováděla své vlastní záměry.136 Doprovázela Konráda 

po jeho korunovaci na celé jeho první okružní jízdě po všech částech Říše i na obou 

cestách na Apeninský poloostrov v letech 1026-1027 a 1036-1038.137 Během první z nich 

                                                 
130 WgCh, c. 8: „Ibi simoniaca heresis subito apparuit et cito evanuit. Nam dum rex et regina a quodam 

clerico, nobili viro nomine Uodalrico, qui ibi tunc episcopus effectus est, immensam pecuniam 
pro episcopatu susciperent… .“ 

131 WgCh, c. 10: „Sed dux Ernestus humiliter …interventu matris suae reginae et fratris sui Heinrici 
adhuc parvuli aliorumque principum multum renuente rege vix in gratiam eius receptus.“ 

132 H. Wolfram, tamtéž, s. 97.  
133 WgCh, c. 25: „Ipsa imperatrix Gisela, quod dictu est miserabile, sed actu laudabile, filium inconsultum 

sapienti marito postponens publicam fidem dedit omnibus, quicquid illi accidisset, nullam ultionem 
neque malum animum pro hac re se reddituram fore.“ 

134 WgCh, c. 29: „Tunc Misico omnibus modis quaerebat gratiam imperatricis Giselae et reliquorum 
principum, ut mereretur redire ad gratiam imperatoris. Caesar misericordia motus dedit sibi 
veniam… .“ 

135 WgCh, c. 8: „Quos postea Gisela regina, filia sororis ipsius regis Ruodolfi, bene pacificavit“; WgCh, 
c. 21: „Confirmata inter eos pace Gisela imperatrice haec omnia mediante regnoque Burgundiae 
imperatori tradito eodem pacto, quemadmodum prius antecessori suo Heinrico imperatori datum 
fuerat, rex… .“ 

136 WgCh, c. 37: „Deinde imperator transcendens Apenninum montem in Apuliam tendebat; imperatrix 
vero Romam orandi gratia venit, inde ad imperatorem revertitur.“ 

137 E. Boshof, Die Salier, s. 39, 47.  
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přijala o Velikonocích 1027 v Římě spolu s Konrádem císařské pomazání.138 Rozhodně se 

však přímo neúčastnila vojenských tažení proti nepřátelům ať na západ proti Odonovi a 

jeho burgundským stoupencům nebo na východ proti pohanským Slovanům, polskému 

knížeti či uherskému králi, ale čekala většinou na bezpečném místě na císařův návrat.139  

Gisela nevystupuje pouze jako Konrádova manželka a matka dědice, ale jako jeho 

rovnocenná partnerka, která mu byla vždy nablízku a pomáhala mu ve vládnutí. Proto je 

její popis ve Wiponových Gestech zakončen charakteristikou, která se nemusela 

objevovat v obvyklém katalogu ctností u partnerek panovníků či významných šlechticů. 

V označení „necessaria comes“140 Wipo shrnuje všechny Giseliny přednosti a schopnosti, 

pomocí kterých prosazovala s Konrádem společné vladařské záměry. Že si uměla stát 

pevně za svým, dokládá vyřešení problematické situace ohledně její královské 

korunovace. Přestože se mohučský arcibiskup Aribo zdráhal z nejasného důvodu Giselu 

korunovat,141 „získala u této ženy navrch mužská zdatnost“, která ji nakonec získala 

královské pomazání.142 Gisela se totiž mohla buď sama pustit do vyjednávání 

s Pilgrimem z Kolína (1021-1036) nebo alespoň tento postup navrhnout, což ji nejen 

přineslo kýženou královskou korunu, ale přikloněním kolínského arcibiskupa 

k panovníkovi byla také narušena lotrinská opozice, která se uskupila hned po volbě 

v Kambě.143 

Pro vytvoření Wiponova obrazu ideální královny či císařovny přirozeně nejlépe 

poslouží popis Gisely a jejích činů. Ovšem kromě této ženy vystupují v jeho líčení i další 

panovnice – císařovna Kunhuta (+1033) a burgundská královna Irmgarda. Obě 

znázorňují jistý způsob schválení nového panovníka. Kunhuta, vdova po Jindřichovi II., 

prý Konrádovi po jeho zvolení „ochotně nabídla královské insignie, které ji předtím 

                                                 
138 WgCh, c. 16: „Quin etiam regina Gisela imperatricis consecrationem et nomen ibidem accepit.“ 
139 WgCh, c. 32: „Nam dum ille in Burgundiam pergeret, imperatrix secuta est eum usque Basileam; inde 

reversa ad Argentinam civitatem expectavit reditum imperatoris.“ 
140 WgCh, c. 4.  
141 Wipo nezmiňuje přímo Ariba, ale zdržení zdůvodňuje závistí určitých lidí. WgCh, c. 4: „Haec 

quorundam hominum invidia, quae saepe ab inferioribus fumigat ad superiores, per aliquot dies 
a consecratione sua impediebatur.“ Více  viz kapitola 3.3. 

142 WgCh, c. 4: „…tamen virilis probitas in femina vicit, et ex consensu et petitione principum consecrata 
necessaria comes regem sequebatur.“ 

143 H. Wolfram, tamtéž, s. 65.  
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zanechal císař Jindřich, a posílila ho k vládě, nakolik je toho žena schopna“.144 Souhlas 

manželky předchozího panovníka či jiného člena vládnoucího rodu mohl výrazně pomoci 

novému vladaři při jeho přijetí v dané zemi. Ačkoliv to Wipo nezmiňuje, Konrádovi 

na jeho okružní cestě přišly vstříc do saského klášteřa Vreden sestry Oty III. Adelheida 

z Quedlinburgu a Vredenu (+1044) a Sofie z Gandersheimu a Essenu (+1039). Toto 

setkání mělo hluboký symbolický význam, protože se zde nesešli jen vzdálení příbuzní, 

ale především příslušnice otonského rodu prokázaly svou náklonnost vůči novému 

králi.145 V případě burgundského království sice bylo jeho připojení k Říši zajištěno 

dohodou mezi oběma panovníky ze srpna 1027, ovšem po smrti Rudolfa v roce 1032 se 

části Burgundska zmocnil francouzský hrabě a příbuzný Odo II.146 Rudolfova manželka 

Irmgarda se proto vydala se svými věrnými za Konrádem do Curychu, aby „přísahali 

věrnost jemu i jeho synovi králi Jindřichovi“.147 Burgundská královna vdova tedy také 

vystupuje jako ustanovitelka nového panovníka, přičemž jedná v souladu s dřívějším 

manželovým rozhodnutím. Činy císařovny Kunhuty jsou ještě obdivuhodnější a 

příkladnější, protože po smrti Jindřicha II. „přispěchala říši na pomoc“ i přes svou 

slabou ženskou povahu a navzdory obavám „zaměřila svou bystrou mysl a nadání 

na obnovení královské moci“.148 Kunhuta tedy na krátkou dobu fakticky samostatně 

spravovala Říši, s pomocí a podporou svých bratrů – metského biskupa Ditricha II. 

(1006-1047) a bavorského vévody Jindřicha V. (1004-1009, 1017/8-1026)149 – a spolu 

s nimi i mohučského metropolity Ariba, aby ochránila stabilitu země v nejistém období 

interregna.150 Jak ukazuje příklad výše zmíněných žen, úkolem manželek císařů a králů 

v první polovině 11. století nemuselo být pouze zajištění dědice, což bylo nepochybně tím 

nejdůležitějším, ale pokud jim to jejich schopnosti a dané okolnosti dovolily, mohly se 

výrazně podílet na veřejném a politickém životě a pomáhat svým mužům vládnout. 

                                                 
144 WgCh, c. 2: „Supra dicta imperatrix Chunegunda regalia insignia, quae sibi imperator Heinricus 

reliquerat, gratanter obtulit et ad regnandum, quantum huius sexus auctoritatis est, illum 
corroboravit.“ 

145 E. Boshof, Die Salier, s. 40.  
146 WgCh, c. 29: „...Ruodolfus rex Burgundiae …obiit in pace, cuius regnum comes Uodo Francigena 

…invasit et quaedam castra munitissima sive civitates seu dolo seu bello ceperat.“ 
147 WcCh, c. 30: „…regina Burgundiae iam vidua et comes Hupertus et alii …per Italiam pergentes 

occurrebant sibi et effecti sui fide promissa per sacramentum sibi et filio suo Heinrico regi… .“ 
148 WgCh, c. 1: „Imperatrix vero Chunigunda, quamquam maritali vigore destituta foret …pro viribus rei 

publicae succurrebat et ad restaurationem imperii aciem ingenii mentisque sollicita consideratione 
direxit.“ 

149 WgCh, c. 1: „…consilio fratrum suorum, Theoderici Metensis episcopi et Hezzilonis ducis Bavariae… .“ 
150 E. Boshof, Die Salier, s. 35.  
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3. Konrád panovník 

Žezlo, království a říše si nikdo více nezasloužil 

3. 1. Interregnum 1024  

Když v lednu 1002 zemřel na svém italském tažení nečekaně Ota III., pro celou 

Říši to znamenalo vážné ohrožení její stability, protože mladý císař po sobě nezanechal 

žádného dědice. Nárok na říšský trůn vzneslo hned několik předních šlechticů, přičemž 

korunu si nakonec po devíti měsících vydobyl bavorský vévoda Jindřich IV. Volba 

nového panovníka neproběhla na jednom místě za přítomnosti zástupců ze všech částí 

země, ale Jindřich II. postupně objíždel všechna vévodství a získávat si zdejší předáky, 

aby ho uznali za svého nového panovníka. Přesto se musel po celou dobu své vlády 

vypořádávat s vnitřní opozicí.151 V létě 1024 mohlo všechno nasvědčovat tomu, že se 

předchozí situace bude opakovat, protože i manželství Jindřicha a Kunhuty zůstalo 

bezdětné.152 Wipo píše ve svém díle toto: „Každý z nejmocnějších světských vládců se 

snažil, více silou než pomocí svého nadání, stát se buď prvním mužem v zemi nebo 

alespoň druhým pomocí nějaké smlouvy s tím, co bude prvním. Proto napadla téměř 

celou Říši nesvornost“.153 Cílem autora ovšem nebylo popsat konkrétní stav, který nastal 

po smrti Jindřicha II., ale poučit čtenáře o tom, jak velké ohrožení může zemi způsobit 

bezvládí.154 Pokud říše ztratí svého panovníka – otce, který zajišťoval mír a prosperitu, 

nastanou mezi jeho poddanými velké rozepře, obzvlášť ti se špatnou povahou usilují 

o větší pravomoci či bohatství a to i za cenu násilných skutků. Naštěstí ti dobří mají 

na paměti především blaho země a snaží se ji dovézt „bez otřesů do klidného 

přístavu“.155 Tak tomu bylo i v případě úmrtí posledního vládce z otonské dynastie, když 

mělo Říši hrozit na všech stranách vraždění, požáry a loupení.156 Prozatímní vlády se 

oficiálně ujala císařovna Kunhuta spolu se svými bratry Ditrichem II. z Met a Jindřichem 

                                                 
151 J. Rogge, tamtéž, s. 10-13. 
152 M. Höfer, Kaiser Heinrich II., Das Leben und Wirken eines Kaisers, Bechtle, München 2002, s. 86.  
153 WgCh, c. 1: „…quilibet potentissimus secularium principum vi magis quam ingenio nitebatur aut fieri 

primus aut quacumque pactione a primo secundus. Ex qua re discordia pene totum regnum invasit… .“ 
154 J. Rogge, tamtéž, s. 14.  
155 WgCh, c. 1: „Post imperatoris obitum res publica amisso patre tamquam desolata in brevi vacillare 

coepit.  Unde cuique optimo metus et sollicitudo, pessimis autem in voto imperium periclitari erat. 
Verum divina providentia anchoras ecclesiae commisit viris pontificalibus et his gubernatoribus, 
quales ad ducendam patriam sine iactura in portum quietis eo tempore superesse oportebat.“ 

156 WgCh, c. 1: „…adeo ut in plerisque locis caedes, incendia, rapinae fierent… .“ Ve skutečnosti došlo jen 
k rozboření královské falce v Pávii. W. Goez, tamtéž, s. 132.  
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V. Bavorským. Ariba z Mohuče sice Wipo přímo nezmiňuje, přesto z toho, že v Kambě 

předsedal volebnímu shromáždění, lze usuzovat, že měl na dění v zemi velký vliv.157 Tito 

lidé ovšem nebyli jediní, kdo se snažil urychlit zvolení nového panovníka, protože se 

„domnívali, že sotva jinak uniknou hrozícímu nebezpečí lépe či rychleji“.158 V Gestech 

jsou na jejich místě uvedeni téměř všichni významní představitelé církevního i světského 

stavu. Slavná jména a čestné hodnosti měly prokázat, že následná volba nebyla pouhou 

náhodou, ale vrcholem důkladných příprav v podobě poselstev, soukromých rozmluv či 

vzájemných dopisů.159 Navíc jejich soudržnost přispívala k důstojnosti celého dění a 

posilovala tradici, podle které „bylo zvykem vybírat ve Franské říši krále podle jejich 

rady“.160 Wipo zde ovšem popisuje ideální průběh příprav, který měl zaručit, že bude 

vybrán ten správný, dokonalý panovník – Konrád II.161 

3. 2. Volba, Kamba 4. září 1024 

4. září 1024 je chápáno jako tradiční datum, kdy v Říši začal vládnout první sálský 

panovník Konrád II.162 Jeho cesta ke královské koruně byla ve srovnání s Jindřichem II. 

snazší, protože si nemusel své uznání tak těžce vydobýt na mocných vévodech. Přesto se 

pro něj na volebním sněmu v Kambě vyslovila jen část významných mužů z těch, které 

Wipo označuje jako „síly a srdce království“.163 Mnozí totiž na setkání vůbec nepřišli. 

Ideální případ ve Wiponových očích představovala přítomnost arcibiskupů, předních 

biskupů a vévodů. Z šesti arcibiskupů jsou uvedena hned na začátku obsáhlého seznamu 

volitelů jména Ariba z Mohuče, Pilgrima z Kolína a Poppona z Trevíru. Gunther 

ze Salcburku je zapsán téměř až na konci soupisu zástupců vysokého kléru, zato 

Hunfried z Magdeburku (1023-1051) a Unwan z Hamburku-Brém (1013-1029) v něm 

                                                 
157 E. Boshof, Königstum und Königsherrschaft, s. 28.  
158 WgCh, c. 1: „…episcopi et duces caeterique potentes haud aliter periculum minitans melius aut citius 

evadere rati summa ope et industria memorabili nitebantur, ne res publica diutius sine regente 
nutaret.“ 

159 WgCh, c. 1: „…ne ea, quae dicturus sum, quasi fortuitu videantur fieri, sed ut, quod prudentissimorum 
virorum consulto cernitur actum, utile et honestum atque optimum factum credatur. …Privata consilia 
et animos singulorum, cui quisquam consentiret, cui dissentiret aut quem sibi dominum optaret, 
epistolarum et legatorum commoditas conferebat… .“ 

160 WgCh, c. 1: „Quorum consiliis consuevit Francia reges eligere… .“ 
161 Že měla kapitola přinést čtenáři poučení, potvrzují i moudré sentence uvedené na konci.  

WgCh, c. 1: „Nam providentiae est interius praeparare, quo foris indiges, et consilium ante opus semen 
est sequentis fructus. Frustra enim ab altero auxilium expectas, si ignoras, quid desideres. In rebus 
arduis secreto consulere, paulatim deliberare, velociter facere bonum exitum habebit.“ 

162 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 156.  
163 WgCh, c. 2: „…vires et viscera regni… .“ 
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vůbec nefigurují.164 Biskupy měl konkrétně zastupovat Ditrich II. z Met, Werner I. 

ze Štrasburku, Meginhard-Meinhard z Würzburgu (1018/9-1034), Eberhard I. 

z Bamberku (1007-1041), Heimo z Kostnice (1022-1026), Bruno z Augšpurku (1006-

1029), Gebhard II. z Řezna a Egilbert z Freisingu (1005-1039), ostatní biskupy a opaty 

autor raději vynechal, aby se jeho dílo kvůli své obsáhlosti čtenáři nezprotivilo.165 Navíc 

proti osmi biskupům stálo osm vrcholných představitelů světského stavu: vévoda 

Bernard II. (1011-1059) za Sasko, Adlabero z Eppensteinu za Korutany, Jindřich V. 

za Bavorsko, Arnošt II. za Švábsko, Fridrich II. za Horní Lotrinsko a Gozelo I. (1023-

1044) za Dolní Lotrinsko, Konrád z Wormsu jako tradiční francký vévoda a konečně 

český kníže Oldřich (1012-1034).166 Tito muži symbolizovali jednotlivé části Říše, proto je 

Wipo všechny nechává zúčastnit se jednání v Kambě, aby vzbudil dojem jednotné volby. 

Ve skutečnosti jistě dorazil se svými stoupenci druhý uchazeč o královský trůn Konrád 

Mladší, velmi pravděpodobná je i přítomnost Jindřicha V. Bavorského, který se už 

předtím po boku své sestry zapojil do krizového řízení země, a Arnošta II. Švábského 

v doprovodu svého opatrovníka Poppona z Trevíru, i když je otázkou, nakolik mu jeho 

mladý věk umožňoval samostatné jednání. Fridrich II. zastupoval na sněmu svého otce 

Ditricha I., samotnou volbu ale bojkotoval. Sasové včetně tamějšího episkopátu se 

naopak sešli na vlastním zemském sněmu ve Werle a vyčkávali na výsledek rýnské volby 

                                                 
164 H. Wolfram, tamtéž, s.272, 287. 
165 WgCh, c. 2: „Eo tempore archiepiscopatum Moguntinensem rexit Aribo, natione Noricus, nobilis et 

sapiens, aptus regalibus consiliis; Coloniensem vero archiepiscopatum Pilegrinus tenuit, 
consanguineus Aribonis archiepiscopi, providus et ad id officium idoneus; Treverensem quoque 
archiepiscopatum gubernavit Poppo, frater Ernesti ducis, vir pius et humilis, qui eodem tempore 
filium fratris sui, ducem Ernestum, cum ducatu Alamannico sub tutela habuit; Metensem episcopatum 
Theodericus, nobilis et in virtute strenuus, possedit; Argentinae civitati Werinharius episcopus 
praefuit generosus, in divinis et secularibus officiis studiosus; Wirzeburgensi ecclesiae insedit 
Mazelinus, sapiens et in ecclesiasticis dignitatibus fidelis; Pabenbergensem episcopatum Eberhardus 
rexit, primus episcopus illius ecclesiae, vir ingenio et moribus rei publicae valde necessarius; 
Constantiensis ecclesiae praesul erat Heimo, vir sapiens in Deo, modestus et providus ad seculum; 
Augustam Vindelicam regebat episcopus Bruno, frater Heinrici imperatoris, utilis et clarus ingenio, si 
fraterno odio, quo imperatori oberat, non obscuraretur; Iuvavensem ecclesiam, quam vulgari 
sermone Salzburc dicunt, rexit bonae memoriae Cuntherus archiepiscopus, frater Ekkehardi et 
Herimanni comitum, mitis et bonus apud Deum et homines; Ratisponensis ecclesiae episcopus erat 
Kebehardus, benevolentiae gratia conspicuus; Frisingensem ecclesiam regebat Eigilbertus episcopus, 
providus gubernator cleri et populi sui. Cum istis multi alii pontifices et abbates ex iisdem regionibus 
aderant, quos singulos nominare operis fastidium generat.“ 

166 WgCh, c. 2: „Duces autem supra dictis viris contemporanei hi fuerant: Penno dux Saxoniae, Adelbero 
dux Histriae, Hezzilo dux Baioari ae, Ernestus dux Alamanniae, Liutharingorum dux Fridericus, 
Ribuariorum dux Cozelo, Chuono Wormatiensis dux Francorum, Uodalricus dux Boemiae.“ 
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doma.167 O třech zbývajících mužích se nedochovaly v tomto směru žádné konkrétní 

informace, takže i kdyby do Kamby přišli, nijak výrazně se do projednávání jednotlivých 

kandidatur nezapojili.168  

V září 1024 mohlo vznést nárok na říšský trůn po Jindřichovi II. hned několik 

šlechticů pokrevně příbuzných z Otony: uherský princ Emmerich-Jindřich, francouzský 

král Robert II. a jeho syn Jindřich I., hornolotrinský vévoda Ditrich I. se svým synem 

Fridrichem II., lotrinská hrabata Liudolf a Ota, polský kníže Kazimír I. a wormští 

bratranci Konrád Starší a Konrád Mladší.169 Do nejužšího výběru se nakonec dostali 

pouze oba posledně jmenovaní, protože „jednoho vyřadil věk buď příliš nezralý nebo 

naopak pokročilý, jiného ctnosti, které neprokázal, a další důkaz jejich domýšlivosti“.170 

Není ovšem jisté, zda těmi vyřazenými myslel Wipo přímo výše uvedené potenciální 

uchazeče, výslovně totiž jmenuje jen vítězného Konráda a jeho mladšího příbuzného. 

Také příliš nespecifikuje, jaká konkrétní kritéria kromě věku a osobních ctností 

shromážděné volitele zajímala. Důraz je kladen především na to, že si všichni dobře 

uvědomovali, že se nejedná o „bezvýznamné záležitosti“, ale o osudu celé Říše.171 

Definitivní rozhodnutí nakonec usnadnila vzájemná dohoda mezi oběma Konrády, 

protože představovala záruku, že zvolenému kandidátovi nebude ten druhý bránit 

v nástupu do jeho úřadu a tím rychleji se země dostane z nebezpečí, které jí kvůli 

nepřítomnosti panovníka hrozilo.172 Wipo vložil Konrádovi do úst proslov, který zaprvé 

ukazuje ideální přístup k zastávání tak vznešené úřadu a zadruhé napovídá, proč byli 

Wormsané upřednostněni před ostatními. Konrád Starší prý přijal rozhodnutí volebního 

sněmu skromně a v ústraní vyzval svého bratrance, aby společně nepokazili takovou 

                                                 
167 H. Wolfram, tamtéž, s. 197-198. 
168 Wipo opomíjí zástupce Italského/Langobardského království, kteří do Kamby nedorazili kvůli rychlému 

uspořádání volebního sněmu. Viz WgCh, c. 1.: „Italiam transeo, cuius principes in brevi convenire ad 
regiam electionem nequiverant;“ Jejich účast pro něj nebyla tak podstatná, protože netvořili spolu 
s ostatními „síly a srdce království“.  

169 E. Boshof, Die Salier, s. 34. 
170 WgCh, c. 2: „Eo modo cum diu certaretur, quis regnare deberet, cumque alium aetas vel nimis 

immatura vel ultra modum provecta, alium virtus inexplorata, quosdam insolentiae causa manifesta 
recusaret: inter multos pauci electi sunt, et de paucis admodum duo sequestrati sunt… .“ 

171 WgCh, c. 2: „Quaeritur de re summa, dubitatur de electione incerta, inter spem et metum suspensi, 
alterna desideria cum invicem cognati, tum inter se familiares diutissime explorabant. Neque enim 
de mediocri re consulendum fuerat, sed de ea, quae, nisi ferventi pectore maximo studio coqueretur, 
ad pernitiem totum corpus regni terminaretur.“ 

172 WgCh, c. 2: „Ad extremum vero divina providentia contigit, ut ipsi inter se convenirent quodam pacto 
in tam dubia re satis convenienti, quod, si quem illorum maior pars populi laudaret, alter eidem sine 
mora cederet.“ 
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radostnou událost vzájemným dohadováním.173 Hlavním důvodem byla obava, že by tím 

ztratili přízeň, kterou jim celé shromáždění dobrovolně nabídlo, a znevážením takové 

pocty by trvale pošpinili pověst svou i celého rodu.174 Měli se naopak stmelit a být 

nápomocen jeden druhému, jak se mezi příbuznými sluší, ať se stane panovníkem 

kterýkoliv z nich. „Vždyť jeden bude vládnout a druhý vyrazí na pomoc tomu, který 

bude vládnout státu, skrz svoji laskavost jakoby byl sám vládce!“ 175 Za těmito 

vznešenými slovy se ovšem skrývá pragmatické hledisko. Pokud by se Konrádové 

nedomluvili, oba by na to nakonec doplatili, protože lid by si místo nich zvolil někoho 

třetího.176 Sálský rod dosud vystupoval jednotně, což naznačovalo, že panovník z jeho 

středu bude mít ve svých příbuzných silnou oporu pro svou vládu, a to zajistí zemi 

potřebnou stabilitu. Další výhodou byl fakt, že byl do budoucna zajištěn další generací 

v podobě malého Jindřicha. Že celá řeč zobrazovala především ideální stav, dokazuje i 

následné chování bratranců. Místo aby Konrád Mladší podporoval Konráda II. v jeho 

náročném a nanejvýš zodpovědném úkolu, jak si vzájemně slíbili, postavil se svými 

lotrinskými příbuznými do opozice.177  

Jindřicha II. zvolili 6. či 7. června 1002 v Mohuči jeho stoupenci v čele s tamějším 

arcibiskupem Willigisem (975-1011), který potom nového krále korunoval.178 V roce 1024 

zastával stejnou pozici Aribo, „jehož názor byl důležitější než mínění ostatních,“179 proto 

měl tu čest říci před shromážděním v Kambě své rozhodnutí jako první. Mohučské 

arcibiskupství mělo tradičně před ostatními církevními úřady přednost, jeho 

představitelé drželi do té doby současně dva nejvyšší dvorské úřady v Říši – pozici 

arcikaplana a arcikancléře – a právo královské korunovace.180 Aribo navíc patřil k lidem, 

kteří si umí prosadit svou, takže není divu, že předsedal celému volebnímu sněmu. 

Samotná volba proběhla tradičním způsobem: nejdříve volili zástupci duchovního stavu, 

                                                 
173 WgCh, c. 2: „Quicquid autem id est, quod ad aliquid habiliores reliquis putamur, inde grates auctori 

Deo reddamus. Nobis ergo cogitandum est, ne, qui aliena consensione digni tanto honore aestimati 
sumus, proprio et familiari dissidio indigni hac gratia videamur.“ 

174 WgCh, c. 2: „…et nos non tantum summo honore privabimur, sed, quod omnibus bonis morte 
detestabilius est, in famam ignaviae et invidiae incidemus… .“ 

175 WgCh, c. 2: „…si alter regnabit, alter regnanti publicam rem per benevolentiam suam quasi solus 
praestabit!“ 

176 WgCh, c. 2: „…hoc est si invicem discordamus, certum est, quod populus tunc velit nos deserere ac 
tertium quemlibet sibi quaerere… .“ 

177 H. Wolfram, tamtéž, s. 89an.  
178 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 147. 
179 WgCh, c. 2: „…cuius sententia ante alios accipienda fuit… .“ 
180 J. Rogge, tamtéž, s. 91-92., H. Wolfram, tamtéž, s. 272-273.  
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pak světského a nakonec nového krále aklamovali ostatní přítomní.181 Wipo píše, že 

první skupina se jednomyslně vyslovila pro Konráda Staršího, ať už se takto rozhodla 

dopředu nebo následovala volbu Ariba z Mohuče. „Ten schválil a zvolil s přetékajícím 

srdcem a radostným hlasem Konráda Staršího za svého pána a krále, vůdce a obránce 

vlasti. Ostatní arcibiskupové a zbylí muži ze svatých řádů se bez zaváhání řídili tímto 

názorem.“182 Ze světských předáků hlasoval jako první pro stejného kandidáta jeho 

mladší příbuzný, ačkoliv se na chvíli vzdálil od hlavního dění, protože vyjednával 

se svými lotrinskými příbuznými. Po něm postupně předstupovali volitelé z jednotlivých 

částí Říše a požadovali za nového panovníka Konráda Staršího.183 Jak už bylo řečeno, 

Wiponův obraz jednotné volby ve skutečnosti tak ideální nebyl. Z vévodů a hrabat sice 

nikdo nepodpořil jiného kandidáta, na druhou stranu se někteří z nich závěrečného 

hlasování nezúčastnili. Buď že nedorazili vůbec, jako tomu bylo v případě Sasů, nebo 

odešli těsně předtím, což udělali Lotrinci včetně kolínského arcibiskupa Pilgrima, 

protože podporovali nevlastního syna Fridricha II.184 Když se jednotliví volitelé z řad 

vysoké šlechty vyslovili ve prospěch Konráda Staršího, provolal ho za svého krále i 

přítomný lid.185 Jako poslední přistoupila císařovna-vdova Kunhuta, která Konrádovi II. 

předala královské insignie po svém manželovi.186 Jindřichovi II. získání insignií po 

Otovi III. – především sv. Kopí – výrazně pomohlo při prosazování svých nároků 

na uprázdněný trůn. Kunhuta svým činem dala najevo souhlas s výslednou volbou, čímž 

byl naznačen určitý kontinuální přechod mezi oběma panovníky. Na závěr Wipo 

zdůrazňuje, že se tato radostná událost stala jistě s přispěním „nebeských sil, když mezi 

tolika muži s jedinečnými schopnostmi, mezi tolika vůdci a markrabaty byl bez závisti 

                                                 
181 J. Rogge, tamtéž, s. 2.  
182 WgCh, c. 2: „Archiepiscopus Moguntinensis … abundanti corde, hilari voce laudavit et elegit maioris 

aetatis Chuononem suum in dominum et regem atque rectorem et defensorem patriae. Hanc 
sententiam caeteri archiepiscopi et reliqui sacrorum ordinum viri indubitanter sequebantur.“ 

183 WgCh, c. 2: „Iunior Chuono paululum cum Liutharingis placitans statim reversus maximo favore 
illum ad dominum et regem elegit… Tunc singuli de singulis regnis eadem verba electionis saepissime 
repetebant… .“ 

184 WgCh, c. 2: „Quamquam archiepiscopus Coloniensis et dux Fridericus cum aliis quibusdam 
Liutharingis causa iunioris Chuononis, ut fama fuit, immo hoste pacis diabolo instigante impacati 
discederent.“ 

185 WgCh, c. 2: „…fit clamor populi, omnes unanimiter in regis electione principibus consentiebant, 
omnes maiorem Chuononem desiderabant… .“ 

186 WgCh, c. 2: „Supra dicta imperatrix Chunegunda regalia insignia, quae sibi imperator Heinricus 
reliquerat, gratanter obtulit et ad regnandum, quantum huius sexus auctoritatis est, illum 
corroboravit.“   
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a rozepří zvolen tento muž“.187 S tímto tvrzením souvisí i obsah korunovační řeči Ariba 

uvedené v následující kapitole. Sálec vděčil z pohledu tehdejší mentality za své povýšení 

nejen všem přítomným významným mužům, kteří v Kambě zastupovali celou Říši, ale 

zejména Božímu zásahu.  

Přes veškerou idealizaci průběhu volby, jak ji Wipo popisuje, Konrád II. dosáhl 

svého zvolení téměř bez problémů a ani po něm se nemusel potýkat s žádným 

vzdorokrálem. Opozice, která se proti němu utvořila, pocházela předně z jeho vlastní 

rodiny, protože někteří její členové – Konrád Mladší, Arnošt II. Švábský - se cítili být 

ukráceni na svých požadavcích.188 Když projížděl poprvé celou Říši, aby mu postupně 

holdovali jeho poddaní, nikdo mu v průjezdu jednotlivými částmi území nebránil, 

naopak všude postupně získal od tamější šlechty slib věrnosti, jak se sluší mezi 

právoplatným panovníkem a jeho vazaly. Druhým výrazným rysem celého dění v Kambě 

4. září 1024 je fakt, že tehdy shromáždění volitelé skutečně svobodně rozhodovali, kdo 

jim bude v budoucnu vládnout. Pokud byl totiž naživu dědic královského trůnu nebo byl 

jasně designován jiný nástupce či někdo svou vládu prosadil pomocí síly, přední mužové 

tento stav buď dobrovolně odsouhlasili, nebo ho alespoň trpně snášeli, pokud neměli 

možnost uchvatitele trůnu sesadit. Konráda II. si naopak vybrali sami, třebaže to nebyla 

zcela jednomyslná volba. Jeho následník Jindřich III. byl „zvolen“ opět tradičním 

způsobem, když ho Konrád před svou první cestou do Itálie určil za svého nástupce a 

šlechtici jeho návrh přijali.189 V Gestech je tato věc podána vznešenějšími slovy: „Roku 

1026 od vtělení Krista král Konrád ustanovil na radu a přání předních mužů svého 

malého syna Jindřicha jako krále“.190  

3. 3. Korunovace, Mohuč 8. září 1024 

Otonští panovníci byli tradičně korunováni mohučskými arcibiskupy v Cáchách, 

které už od doby Karla Velikého platily za symbolické centrum Říše.191 Jindřich II. se 

ovšem musel spokojit s korunovací v Mohuči, protože karolinskou rezidenci tehdy 
                                                 
187 WgCh, c. 2: „Credo quidem huic electioni caelestium virtutum favorem non deesse, cum inter 

singularis potentiae viros, tot duces et marchiones absque invidia, sine controversia is eligeretur… .“ 
188 H. Wolfram, tamtéž, s. 78-79, 84-85.  
189 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 158.  
190 WgCh, c. 11: „Anno incarnationis Christi MXXVI. Chuonradus rex consilio et petitione principum 

regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit… .“ 
191 J. Rogge, tamtéž, s. 91, 94.  
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ovládal jeho soupeř Heřman II. Švábský.192 V sídle mohučského metropolity přijal 8. září 

1024 na velký svátek Narození Panny Marie královské pomazání i Konrád II.193 Jedním 

z důvodů, proč bylo zvoleno toto místo, byla nepatrná vzdálenost mezi ním a Kambou, 

kde byl nový panovník před několika dny zvolen. Důležitější než toto praktické hledisko 

mohla být skutečnost, že kolínský arcibiskup Pilgrim, pod jehož pravomoc Cáchy 

spadaly, odešel spolu s ostatními Lotrinci z volebního sněmu ve zlém.194 Řízením 

slavnostního aktu se pochopitelně chopil jeho velký konkurent a příbuzný Aribo, 

pro kterého tato událost znamenala vrchol jeho kariéry.  

Kapitola věnovaná pomazání Konráda II. podléhá, stejně jako zbytek Gest, 

Wiponově snaze zobrazit ideální a tudíž příkladný průběh daného dění. Přesto lze z jeho 

líčení vytěžit důležité informace. Královská nebo dokonce císařská korunovace 

představovala pro středověkou společnost jednu z nejvýraznějších a nejzajímavějších 

událostí, se kterou se člověk mohl za svůj život setkat, proto vždy přitahovala značnou 

pozornost. Konráda II. doprovázel do Mohuče za zpěvu zbožných písní velký zástup lidu, 

jehož radost z prvního příchodu nového krále by prý nemohla být menší než z návratu 

samotného Karla Velikého.195 Ve městě panovníka očekával Aribo s ostatním vysokým 

klérem, aby ho následně slavnostním pomazáním a korunovací uvedl do vznešeného a 

zodpovědného úřadu vládce celé země. Wipo proto klade největší důraz na arcibiskupovo 

kázání, ve kterém poučuje Konráda i čtenáře o původu panovnické moci i o tom, jak 

správně a spravedlivě vládnout. S tím souvisí i příhoda, která se odehrála během 

slavnostního průvodu do mohučské katedrály, kdy před krále předstoupili postupně čtyři 

prosebníci a Konrád jim bez ohledu na zdržení zjednal ihned spravedlnost. V kostele 

na něj čekal pátý muž, který usiloval o jeho odpuštění, jehož se mu dostalo.196 Zdá se, že 

dále už proběhla slavnostní mše se všemi tradičními obřady bez narušení, protože autor 

Gest píše, že vše bylo vykonáno „decentissime“.197 Panovník si vyslechl Aribovu řeč, poté 

                                                 
192 F. Rapp, tamtéž, s. 64.  
193 W. Goez, tamtéž, s. 128. 
194 WgCh, c. 2: „Quamquam archiepiscopus Coloniensis et dux Fridericus cum aliis quibusdam 

Liutharingis causa iunioris Chuononis, ut fama fuit, immo hoste pacis diabolo instigante impacati 
discederent.“ 

195 WgCh, c. 3: „Ibant gaudentes, clerici psallebant, laici canebant, utrique suo modo. …Si Carolus 
Magnus cum sceptro vivus adesset, non alacrior populus fuisset nec plus gaudere valeret de tanti viri 
reditu, quam de istius regis primo accessu.“  

196 WgCh, c. 3, 5. Obsah těchto událostí souvisí s ideálním obrazem panovníka a panovnické moci, 
o kterém bude řeč později, aby nebyl narušen popis korunovační ceremonie.  

197 WgCh, c. 3.  
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byl pomazán svatým olejem po vzoru biblického krále Saula a Davida a korunován.198 

Po skončení liturgie odešel ve slavnostním průvodu zpět do svých komnat, kde 

následovala hostina, přičemž je přirovnáván k prvnímu židovskému králi v celé jeho 

nádheře.199  

Přerušení korunovační ceremonie jednotlivými prosebníky muselo být, pokud se 

vůbec odehrálo, dopředu naplánované. Nečekané komplikace však mohla způsobit 

korunovace nové královny, protože mohučský arcibiskup odmítl Giselu z neznámých 

důvodů korunovat společně s jejím manželem ve svém sídelním městě.200 Wipo toto 

zdržení nepřičítá přímo Aribovi, ale jisté nepřejícnosti ve společnosti vůči královně, 

ačkoliv si sám není jistý její oprávněností.201 Bylo by nasnadě zdůvodňovat tuto závist již 

výše uvedenými výtkami ohledně jejich manželství a příliš blízkému stupni příbuzenství. 

Pokud by to byla skutečně hlavní příčina, vztahovala by se na oba manžele, ale Aribo 

Konráda korunoval bez problémů. Navíc kdyby byl zpochybněn jejich manželský svazek, 

poškodilo by to původ jejich společných potomků, tedy i syna Jindřicha, který mohl jako 

legitimní dědic posloužit při volbě v Kambě ve prospěch svého otce. Pravděpodobnější 

vysvětlení by mohl poskytnout druhý aktér sporu. Aribo měl velmi impulzivní povahu a 

nebyl příliš schopný dělat kompromisy, jeho netolerantní a urážející jednání mu nakonec 

způsobilo několik porážek.202 S Giselou, která se také vždy snažila prosadit svá přání, se 

snadno dostal do sporu a celá záležitost vyvrcholila jeho odmítnutím. Vše by se možná 

brzy urovnalo – Aribo nepřestal Konráda II. nijak podporovat a věrně ho doprovázel 

na cestě po Říši i při prvním italském tažení – kdyby komplikované situace rychle 

nevyužil kolínský arcibiskup Pilgrim. Wipo píše, že ten, „jakoby kvůli nápravě 

předešlého provinění, dosáhl u krále toho, aby směl v kolínském kostele pomazat 

královnu“.203 O pár kapitol dál však větší aktivitu přiznává samotné Gisele, protože ta 

                                                 
198 J. Rogge, tamtéž, s. 102-103.  
199 WgCh, c. 3: „Et sicut de Saul rege legitur, quasi ab humero sursum cunctis altior ibat, et veluti in 

quandam habitudinem antea non visam in illo transformatus cum sacro comitatu alacri vultu, honesto 
incessu ad cubiculum rediit.“ 

200 E. Boshof,  Königtum und Könisherrschaft im 10. und 11. Jahrhundert,  s. 29-30.  
201 WgCh, c. 4: „Haec quorundam hominum invidia …per aliquot dies a consecratione sua impediebatur. 

Caeterum, si illud odium iuste an iniuste pertulerit, adhuc in quaestione moratur. 
202 Ztráta korunovačního práva ve prospěch Kolína, prohra ve sporu s Hildesheimem o jurisdikci nad 

klášterem Gandersheim, potlačení sporu o manželství Oty z Hammersteinu a Irmgardy. Více viz 
H. Wolfram, tamtéž, s. 66. 

203 WgCh, c. 2: „Et archiepiscopus Pilegrinus quasi pro emendatione prioris culpae impetrabat a rege, ut 
sibi liceret in ecclesia Coloniensi reginam consecrare.“ 
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využila své schopnosti k tomu, že udolala závist, která ji bránila v korunovaci, a „byla 

pomazána se souhlasem a na žádost předních mužů“.204 Ať vyšel první popud ze strany 

kolínského metropolity, jak dokládá první úryvek, nebo to způsobila královnina 

„probitas“ nebo to byla kombinace obojího, pro všechny zúčastněné skončila záležitost 

výhodně. Gisela byla korunovaná v Kolíně 21. září, Pilgrim si tím získal přízeň nového 

panovníka a lotrinská opozice proti Konrádovi ztratila významného spojence.205  

Ačkoliv se Wipo osobně zúčastnil volby v Kambě a patrně i následné korunovační 

ceremonie, je třeba hledět na jeho zprávu, podobně jako v prvním případě, jako 

na představení ideálního začátku vlády zvoleného panovníka a ne na skutečný průběh 

událostí. Předně to platí o Aribově kázání, ale napovídá tomu i zastoupení jednotlivých 

aktérů žádajících krále o pomoc, jenž ztělesňují typické představitele této sféry. Není 

ovšem nutné vylučovat ani druhou možnost, tedy že prosebníci vyšli skutečně Konrádovi 

vstříc, i když by se muselo nejspíš jednat o zinscenované setkání. V tomto případě by 

jeho milosrdný čin vhodně zapadl do reprezentace a gest panovníka, kterým tehdejší 

společnost dobře rozuměla, obzvlášť při tak významné události, jakou byla první 

korunovace.  

3. 4. Obraz panovníka a panovnické moci 

Konrád II. byl během své vlády korunován celkem čtyřikrát – 8. září 1024 

v Mohuči pro východofranckou-německou část Říše, pravděpodobně 25. března 1026 

v Milánu pro lombardsko-italské království, 2. února 1033 pro Burgundsko a 26. března 

1027 v Římě přidal císařskou korunu.206 Wipo věnuje pochopitelně největší pozornost 

první korunovaci, protože ta stála na počátku Konrádovy úspěšné vlády. Při této 

příležitosti nechává pronést mohučského metropolitu kázání, které představuje podle 

něho ideální pohled na podstatu královské moci. Každého křesťanského panovníka 

ustanovuje do jeho vznešeného úřadu v první řadě Bůh, protože od něj pochází veškerá 

moc. V Gestech je použita metafora o čistém prameni, z něhož se rozlévá na všechny 

pozemské vládce milost Boží důstojnosti. Jejich prvořadým úkolem je neposkvrnit tuto 

                                                 
204 WgCh, c. 4: „Tamen virilis probitas in femina vicit, et ex consensu et petitione principum 

consecrata… .“ 
205 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 157. 
206 B. Schneidmüller, S. Weinfurter, tamtéž, s. 123-124.  
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důstojnost zločinným chováním, jinak by ohrozili sebe i ty, kteří jim byli svěřeni.207 

Stejně tak to platí i v případě Konráda, který se svým povýšením stal zástupcem Krista 

na zemi, což na něj vkládá velkou zodpovědnost za spásu svých poddaných. 208 Pomine-li 

člověk vznešená slova a cíle, tato pozice přinášela panovníkovi především praktický 

užitek. Už v závěru předchozí kapitoly se píše, že „je proti Božímu právu, aby někdo 

na světě bojoval proti tomu, koho všemocný Bůh dopředu určil k vládě nad všemi“.209 

Navíc jako „vicarius Christi“210 přestal být pouhým laikem,211 čehož mohl dobře využít 

zejména ve vztahu k církvi a k ospravedlnění svých zásahů do ní.  

Dalším důležitým momentem Aribovy řeči je Boží zkouška, kterou musel Sálec 

předtím projít, aby se naučil být dobrým křesťanským vládcem. Bůh má totiž ve zvyku 

své vyvolené vyzkoušet, než je odmění, protože je to dělá lepšími.212 Jako Abrahám byl 

připraven obětovat svého syna Izáka a David snášel příkoří od Saula,213 tak Konrád načas 

ztratil přízeň Jindřicha II. „To proto, abys věděl, jakým způsobem se máš smilovat 

nad těmi, kteří ztratí Tvou přízeň“,214 říká arcibiskup králi. Tato zkušenost mu 

v budoucnu pomůže dobře plnit jeho vladařské povinnosti, v prvé řadě prosazovat právo 

a spravedlnost a zajistit mír, což je ještě doplněno typickými příklady – bránit církev a 

její představitele a zastávat se vdov i sirotků.215 Že si Konrád vzal Aribovo poučení 

                                                 
207 WgCh, c. 3: „Omnis potestas a Deo. Is omnipotens rex regum, totius honoris auctor et principium, 

quando in principes terrae alicuius dignitatis gratiam transfundit, quantum ad naturam principii 
pura est et munda. Cum autem pervenerit ad eos, qui hanc dignitatem indigne tractaverint et eam 
cum superbia, invidia, libidine, avaritia, ira, impatientia, crudelitate polluerint, sibi et omnibus 
subiectis, nisi poenitendo se purgaverint, periculosum potum iniquitatis propinabunt.“ 

208 WgCh, c. 3: „Ad summam dignitatem pervenisti, vicarius es Christi. …Magna felicitas est in mundo 
regnare, maxima autem in caelis triumphare.“ 

209 WgCh, c. 2: „Igitur non erat fas alicui in terra militare, quem Deus omnipotens praedestinavit 
omnibus imperare.“ 

210 Ve  sbírce Tetralogus používá Wipo podobná označení: alter post Christum, secundus post dominum 
caeli. F. R. Erkens, tamtéž, s. 158.  

211 Posvátné postavení krále vycházelo kromě Boží vyvolenosti z pomazání svatým olejem, které bylo 
nedílnou součástí jeho uvedení do úřadu. Panovník stál díky tomu na úrovni biskupů. F. R. Erkens, 
tamtéž, s. 157.  

212 WgCh, c. 3: „Flagellat enim omnem, quem recipit; dignabatur corripere, quem voluerat recipere; 
placuit ei humiliare, quem proposuit exaltare. …Beatus, qui suffert temptationem, quoniam hic accipiet 
coronam.“ 

213 WgCh, c. 3: „Sic Deus Abraam servum suum temptavit et temptatum glorificavit. Sic David famulum 
suum Saul regis iram, persecutionem, iniurias, latibula deserti, fugam, exilium pati permisit, quem 
postea regem gloriosissimum in Israhel fecit. “ 

214 WgCh, c. 3: „Permisit te antecessoris tui imperatoris Heinrici gratiam perdere et eandem iterum 
recipere, ut scias modo his misereri, qui perdunt gratiam tuam.“ 

215 WgCh, c. 3: „Pietas divina noluit te esse sine disciplina, ut post caeleste magisterium christianum 
caperes imperium. …ut facias iudicium et iustitiam ac pacem patriae …ut sis defensor ecclesiarum et 
clericorum, tutor viduarum et orphanorum.“ WgCh, c. 5: „Ita rex in talibus causis, pro quibus maxime 
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k srdci, prokázal vzápětí svým milosrdným skutkem, když na arcibiskupovu prosbu 

odpustil jakémusi šlechtici Otovi, který se měl kdysi proti němu provinit, a po něm i 

ostatním provinilcům.216 Tento příkladný a zbožný čin ovšem nebyl úplně prvním v jeho 

královském úřadu, protože k tomu došlo už po cestě do kostela. Tehdy před Konráda 

předstoupily postupně čtyři postavy – rolník, sirotek, vdova a po nich údajně 

nespravedlivě odsouzený a vyhnaný muž – a žádaly ho o pomoc každý ve své 

záležitosti.217 Ostatní členové průvodu se krále snažili přesvědčit, aby pokračoval v cestě 

a nezdržoval své pomazání a začátek vlády, ovšem ten zareagoval jak se sluší 

na správného Kristova zástupce a „aniž by pohnul nohou, učinil před nimi nápravu“.218 

Wipo zdůvodňuje jeho chování tím, že si Konrád uvědomoval – poučen biblickými 

texty 219 – že panovníkovým úkolem je vládnout a tedy i zjednat spravedlnost hned, když 

je to potřeba, a nedávat přednost své vlastní oslavě.220 Tento skromný a uvědomělý 

přístup opět koresponduje s nápodobováním Krista, jenž je naopak nejvyšším vládcem 

v nebi.221 Příhoda s prosebníky není zařazena do kapitoly pojednávající o králově 

pomazání, ale objevuje se na jiném místě, když se mluví o prvních činech Konráda jako 

krále. Začátek panovníkovy vlády totiž podle Wipona není spojen přímo s korunovací, 

která je symbolickým dovršením celého dění, ale vychází už od samotnému aktu zvolení 

a zakládá se především na zjednávání spravedlnosti potřebným, protože to mu usnadní 

                                                                                                                                                              
regia auctoritas interpellari solet, hoc est pro ecclesiarum, viduarum, orphanorum defensione, 
ad reliqua regimina sibi ea die viam praeparavit.“ 

216 WgCh, c. 3: „Ex quibus est unus Otto nomine, vir nobilis, qui te offendebat; pro illo et reliquis omnibus 
clementiam tuam oramus, ut illis dimittas pro caritate Dei… In hoc sermone rex misericordia motus 
ingemuit et ultra, quam credi possit, effluebat in lacrimis. Deinde, sicut episcopi et duces cum universo 
populo flagitabant, omnibus, quod adversus illum deliquerant, dimisit.“ 

217 WgCh, c. 5: „In ipsa processione regis tres venerunt ante illum cum singulis querimoniis. Unus erat 
colonus ecclesiae Moguntinensis, alter pupillus fuit et quaedam vidua ...Hinc paululum procedens, 
venit ante illum quidam dicens, se expulsum esse patria omnino sine culpa… .“ 

218 WgCh, c. 5: „Dum rex eorum causas audire coepisset, quidam de principibus suis avertebant eum 
dicentes, ne consecrationis suae aliquam moram faceret et mature divina officia audiret; respiciens ad 
episcopos, ut vicarius Christi, christianissime respondebat… Haec dicens in eadem statione moratus, 
ubi primum occurrerant illi calamitosi, passibus immotis legem praefecerat illis.“ 

219 WgCh, c. 5: „Memini vos saepe dixisse, non auditores legis, sed factores iustificari.“ Srov. Ř 2, 13. 
„Honor regis iudicium diligit.“ Srov. Žl 98, 4. 

220 WgCh, c. 5: „Si meum est regimini insistere et id viri constantis est nequaquam differre, quod apte 
fieri valet, rectius mihi videtur facere, quod debeo, quam, quid faciendum sit, audire ab alio. 
…Abundantius erat in rege studium miserationis quam desiderium consecrationis. …Renuit iustitiam 
dilatare, quoniam illud erat regnare. Distulit suam benedictionem propter regium honorem.“ 

221 WgCh, c. 3: „Nemo nisi illius (Christi) imitator verus est dominator.“ 
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„cestu ke zbylým královským povinnostem“.222 Kromě toho, že se Konrád hned na 

začátku svého panování projevil jako spravedlivý a zbožný muž, jsou mu v Gestech 

připisovány další ctnosti hodné napodobování jako pokora, prozíravost, 

pravdomluvnost, odhodlanost a štědrost.223 Díky nim byl Sálec přímo předurčen 

k spravování královského úřadu, proto bylo jeho zvolení podle Wipona jediným možným 

řešením.224  

Wiponův pohled na panovnickou moc významně doplňuje ještě jedna pozdější 

událost, která se stala o Letnicích 1025 v Kostnici, kde se Konrád II. setkal poprvé 

s italskými předáky v čele s milánským arcibiskupem Aribertem (1018-1045).225 Se všemi 

Italy jednal král laskavě kromě obyvatel Pávie, protože ti zničili tamější královskou falc, 

jakmile se dozvěděli o smrti Jindřicha II.226 Svůj čin hájili tím, že tehdy nad nimi nestál 

žádný panovník, proto se se svým útokem nemohli vůči nikomu provinit. Navíc smrtí 

Jindřicha II. přestala být falc královským majetkem, takže byla rozbořena pouze 

soukromá stavba.227 Konrád prý na jejich výmluvu reagoval slavnou metaforou o lodi a 

jejím kormidelníkovi: „Jestliže zemře král, království zůstává, jako přetrvává loď, když 

padne její kormidelník.“ 228 Pávijští se podle něj sice neprohřešili vůči konkrétní osobě, 

ale jsou vinní zničením říšské stavby, protože Říše nikdy nepomíjí.229 Její existence totiž 

není z tohoto pohledu primárně spojena s postavou vládce, ale představuje nezávislou, 

abstraktní nositelku politické moci a říšské ideje, jakousi právní osobu, kterou vždy 

načas reprezentuje konkrétní panovník. Tohoto transpersonálního chápání Říše využil 

Konrád ještě ve vztahu k Burgundsku, když usiloval o jeho připojení na základě dohody, 

                                                 
222  WgCh, c. 5: „Ita rex in talibus causis, pro quibus maxime regia auctoritas interpellari solet, hoc est 

pro ecclesiarum, viduarum, orphanorum defensione, ad reliqua regimina sibi ea die viam 
praeparavit.“ 

223 WgCh, c. 2: „Erat enim vir magnae humilitatis, providus consilio, verax in dictis, strenuus in factis, 
minimum avarus, omnium regum in dando liberalissimus… .“ 

224 WgCh, c. 2: „Illud tamen hic dicendum est, quod nequaquam potuit remanere, ut ille non fieret 
princeps, et maximus, cui maximarum virtutum vigor inerat.“ 

225 E. Boshof, Die Salier, s. 41.  
226 WgCh, c. 7: „Cognito autem obitu imperatoris Heinrici, antecessoris Chuonradi regis …statim 

Papienses inconsulto ad imbellem aulam ruentes, ausibus inlicitis fregerunt moenia regis totumque 
palatium usque ad imum fundamenti lapidem eruebant… .“ 

227 WgCh, c. 7: „Quo (imperatore) defuncto cum nullum regem haberemus, regis nostri domum 
destruxisse non iure accusabimur.“  

228 WgCh, c. 7: „Si rex periit, regnum remansit, sicut navis remanet, cuius gubernator cadit.“ 
229 WgCh, c. 7: „Scio, inquit, quod domum regis vestri non destruxistis, cum eo tempore nullum haberetis; 

sed domum regalem scidisse, non valetis inficiari. …Aedes publicae fuerant, non privatae.“ 
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kterou uzavřel burgundský král Rudolf III. už s jeho předchůdcem Jindřichem II.230 Jako 

další doklad této myšlenky může posloužit Wiponovo označení královského stolce 

v Cáchách jako „totius regni archisolium“231 nebo říšská koruna, která za Konráda II. 

získala svou dodnes platnou podobu, protože oba symboly přísluší přímo Říši a ne jen 

jedinému králi či císaři.232  

 

                                                 
230 WgCh, c. 8: „Iste Ruodolfus rex Burgundiae …secundum Heinricum imperatorem, filium sororis suae, 

in regnum invitavit eumque post vitam suam regem Burgundiae designavit et principes regni iurare 
sibi fecit. …Sed defuncto imperatore Heinrico Ruodolfus rex promissa sua irrita fieri voluit. 
Chuonradus …antecessoris sui labores metere volens Basileam sibi subiugavit, ut animadverteret, si 
rex Ruodolfus promissa attenderet.“  H. Wolfram, tamtéž, s. 84.  

231 WgCh, c. 6. 
232 H. Wolfram, tamtéž, s. 171.  
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4. Okružní cesta po Říši 

Znovu zaplavil Franky nadbytkem míru, 

zkrotil Šváby a všechny tyrany království, 

na Sasy a Bavory vložil uzdu zákona 

4. 1. Začátek vlády 

Wipo popisuje Konrádovo nastoupení do královského úřadu velmi idylicky. 

Nového panovníka přijali jeho poddaní s velkou radostí, kterou dávali najevo už po cestě 

do Mohuče, a ochotně mu všichni přísahali věrnost,233 ať už to způsobily jeho osobní 

ctnosti nebo příkladné jednání během korunovační ceremonie. V tomto zbožném a 

spravedlivém počínání pokračoval Konrád II. i nadále, takže snadno dosáhl toho, že „byl 

každý den všemi považován za vznešenějšího než včera pro trvání míru, za dražšího 

pro jeho přívětivou laskavost, za váženějšího pro královské soudy“.234 S předstíranou 

skromností přidává autor Gest další přednosti prvního sálského panovníka,235 především 

zdůrazňuje, že se Konrád vždy „neúnavně snažil být co nejvíce prospěšný království“.236 

Pro všechny tyto vlastnosti, schopnosti a nasazení ho prý součastníci přirovnávali 

k samotnému Karlovi Velikému.237 I Wipo na toto téma složil několik veršů: „Konrád 

stojí ve třmenech krále Karla, skrze takové symboly sláva a jméno krále překračuje 

kraje národů a přeplouvá mořské proudy.“238  

K jednotlivým vrstvám tehdejší společnosti přistupoval s velkou vstřícností, 

přičemž největší oblibu si získal zejména u rytířů, protože v prvé řadě zakázal, aby byla 

                                                 
233 WgCh, c. 4: „…frequenti usu teste, quod omnes episcopi, duces et reliqui principes, milites primi, 

milites gregarii, quin ingenui omnes, si alicuius momenti sint, regibus fidem faciant; huic tamen 
sincerius et libentius iurando omnes subiciebantur.“ 

234 WgCh, c. 6: „Hodie quam heri pro tenore pacis praestantior, pro benevolentiae gratia carior, 
pro regali censura honoratior habitus est ab omnibus.“ 

235 WgCh, c. 6: „Suspiciosum est relatu, quam munificus fuit, quam iucundus, quam constantis animi, 
quantum imperterriti …in rebus agendis efficax.“ 

236 WgCh, c. 6: „Quam maximo usui fore regno infatigabilis erat… .“ 
237 WgCh, c. 6: „…in brevi tantum proficiens, ut nemo dubitaret, post Caroli Magni tempora aliquem 

regali sede digniorem non vixisse.“  WgCh, c. 3: „Si Carolus Magnus cum sceptro vivus adesset, non 
alacrior populus fuisset nec plus gaudere valeret de tanti viri reditu, quam de istius regis primo 
accessu.“ 

238 WgCh, c. 6: „Sella Chuonradi habet ascensoria Caroli. …Chuonradus Caroli premit ascensoria regis. 
Talibus indiciis nomen seu gloria regis gentium regiones transcendit, marinos fluctus transnatavit… .“ 
Verše pocházejí z Wiponovy nedochované básnické sbírky Gallinarium. 
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jejich potomkům odebírána stará léna po předcích.239 Samotní milites240 „se domnívali, 

že na světě nelze nalézt někoho jemu podobného, kdo by je častými dary přesvědčoval, 

aby se odvažovali statečnějších činů“.241 Tyto hrdinské skutky vykonávali také v bojích 

během prvního italského tažení, jak to dokládá příklad bavorského rytíře Eppona, jenž se 

vyznamenal při povstání v Ravenně v červnu 1026.242 Ve stejném střetu prokázal 

statečnost na úkor svého zdraví i jistý Němec, za což ho Konrád II. bohatě odměnil tím, 

že nechal boty zmrzačeného rytíře zcela naplnit penězi.243 O Velikonocích následujícího 

roku došlo v Římě po císařské korunovaci k podobným nepokojům, během nichž byl 

zabit syn švábského hraběte Liutolda Berengar, kterého „císař rozkázal pohřbít vedle 

hrobu císaře Oty, protože ho měl velmi rád a byl k němu přátelský“.244 Povinností 

každého šlechtice bylo zachovávat vůči panovníkovi věrnost.245 Jak důsledně by k tomuto 

závazku měli přistupovat, ukazuje Wipo na příkladu dalšího podrobení odbojného 

švábského vévody Arnošta II., když jeho dosavadní stoupenci – zastupovaní hrabaty 

Anselmem a Fridrichem – odmítli zaútočit přímo proti Konrádovi II., protože ten byl 

jediným garantem jejich svobody.246 Odpověď obou šlechticů je pochopitelně smyšlená a 

zobrazuje ideální stav vztahu mezi panovníkem a jeho vazalem, což mělo působit 

výchovně na čtenáře. Ze stejného důvodu byl do Gest zařazen i opačný případ v podobě 

                                                 
239 WgCh, c. 6: „Militum vero animos in hoc multum attraxit, quod antiqua beneficia parentum nemini 

posterorum auferri sustinuit.“ 
240 Wipo používá termín miles (překládáno jako rytíř), který u něj patrně zastupuje svobodného nižšího 

vazala, v severoitalském prostředí je označován jako valvassor, které Konrád II. podpořil při svém 
druhém italském tažení. Z výčtu mužů, kteří přísahali novému králi věrnost zastupují tuto přesně 
neohraničenou vrstvu milites gregarii. Dalším užívaným označením je comes, který se vztahuje 
k šlechtici stojícímu o něco výše než miles a je překládáno jako hrabě.  

241 WgCh, c. 6: „Praeterea in donariis frequentibus, quibus eos fortia audere coegit, sui similem in toto 
mundo non posse reperiri aestimaverunt.“ 

242 WgCh, c. 13: „Quidam comes nomine Eppo, optimus miles de Baioaria, cum fanone civitatem exiens 
eos, qui pontem superstabant, subiugavit, et plurimi eorum per illum solum de ponte praecipitati 
in aqua necati sunt.“ 

243 WgCh, c. 13: „Ibi rex Chuonradus maximam munificentiam in quendam sauciatum Teutonicum more 
solito ostendit, cui pes cum magna parte cambae supra talum in pugna penitus abscidebatur: cuius 
ocreas de corio factas rex afferri praecipiens utramque nummis iussit impleri et super grabatum 
sauciati militis iuxta illum poni.“ 

244 WgCh, c. 16: „Ibi interfectus est ex nostra parte quidam iuvenis nomine Berengarius, filius Liutoldi 
comitis de Alamannia… Imperator vero praedictum iuvenem, quoniam sibi dilectus et familiaris 
fuerat, iuxta tumulum caesaris Ottonis sepeliri praecepit.“ 

245 H. Wolfram, tamtéž s. 186an. 
246 WgCh, c. 20: „Talia dicenti duo comites Fridericus et Anshelmus pro caeteris respondebant hoc modo: 

Nolumus inficiari, quin vobis fidem firmiter promitteremus contra omnes praeter eum, qui nos vobis 
dedit. …Nunc vero, cum liberi simus et libertatis nostrae summum defensorem in terra regem et 
imperatorem nostrum habeamus, ubi illum deserimus, libertatem amittimus, quam nemo bonus, ut ait 
quidam, nisi cum vita simul amittit.“ 
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zločinného chování jistého Thasselgarda (+1027), který svými výpady zneklidňoval 

italské obyvatelstvo už od dob Jindřicha II.247 Ačkoliv měl urozený původ a předpoklady 

být dobrým služebníkem svého vladaře, rozhodl se vydat opačnou cestou, na jejímž konci 

na něj čekal přísný trest, protože kromě jiných zločinů porušil závazek věrnosti vůči 

panovnické moci.248 Tyto události opět odkazují na Konrádovy osobní kvality, jako 

správný panovník své věrné odměňoval, ale ty špatné muže po zásluze trestal.249  

Co se týče Konrádova vztahu k církevním představitelům, mohlo by se zdát, že 

byla jeho pozice kvůli nedostatečnému vzdělání na rozdíl od jeho předchůdce a nástupce 

o něco ztížená. Sám Wipo svého hrdinu popisuje jako „litteras ignorans“, u méně 

blahosklonných autorů se objevuje označení „rex idiota“.250 Přesto mu tento handicap 

nebránil vystupovat vůči kléru autoritativně,251 protože jako „vicarius Christi“ nesl 

zodpovědnost i za tuto skupinu. Ve Wiponových Gestech stojí říšský episkopát zpravidla 

na straně panovníka a pomáhá mu v jeho zodpovědném úkolu správy celé Říše. Z jeho 

řad si Konrád II. vybral své důvěrníky a rádce – augšpurského biskupa Bruna a 

štrasburského biskupa Wernera.252 Bruno se dokonce stal během královy římské jízdy 

jakýmsi regentem země, protože mu Konrád před svým odjezdem předal 

do opatrovnictví svého syna Jindřicha, kterého krátce předtím určil se souhlasem říšské 

šlechty za svého nástupce.253 Když tento ctihodný a zbožný muž v roce 1029 zemřel, byl 

za svou věrnou službu odměněn důstojným doprovodem z Řezna do svého sídelního 

města, kde našel místo posledního odpočinku.254 Štrasburský metropolita byl Konrádem 

                                                 
247 WgCh, c. 18: „Eo tempore erat in Italia quidam tyrannus Thasselgart dictus, qui sub tempore Heinrici 

imperatoris multa facinora commisit in regno… Erat enim nobilis genere, despicabilis in persona, 
turpis in moribus, magnus praedator ecclesiarum et viduarum. …statim cunctis principibus regni 
adiudicantibus praecepit illum in patibulum suspendi.“ 

248 Obdobného konce se dočkal i Konrádův nevlastní syn Arnošt II. Švábský a jeho stoupenci. WgCh, c. 28. 
Tématice domácí opozice se věnuje kapitola 5. 

249 WgCh, c. 6: „…bonis omnibus blandus, malis severus, in cives benignus, in hostes acerbus… .“ 
250 Chronicon Novaliciense, ed. L. Bethmann, MGH SS rerum Germanicarum in usum scholarum 

separatim editi, IX und 108 S. 8º, 1846, liber V, 17: „Defuncto quoque Heinrico, Chuonradus per omnia 
litterarum inscius atque idiota regnum arripuit Langobardorum.“ 

251 WgCh, c. 6: „Quamquam enim litteras ignoraret, tamen omnem clerum cum amabiliter et liberaliter 
palam, tum convenienti disciplina secreto prudenter instituit.“ 

252 WgCh, c. 4: „Ad quam rem plurimum valuit ingenium Augustensis episcopi Brunonis et Werinharii 
Argentinensis episcopi consilium… .“ 

253 WgCh, c. 11: „Anno incarnationis Christi MXXVI. Chuonradus rex consilio et petitione principum 
regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit illumque Brunoni Augustensis ecclesiae 
episcopo in tutelam commendavit... .“ 

254 WgCh, c. 24: „Ibi Bruno episcopus Augustensis defunctus est, cuius corpus imperatrix prosecuta 
cum filio Heinrico rege ad Augustam sedem suam honorifice sepeliri fecerunt.“ 
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na konci života pověřen důležitým a současně posledním úkolem, který ho dovedl až 

do Konstantinopole, protože stál v čele poselstva,255 jehož cílem patrně bylo získat 

v hlavním městě východního císařství vhodnou manželku pro mladého Jindřicha a 

navázat dobré vztahy s místním vládcem Konstantinem VIII. (1025-1028).256 Všichni  

biskupové a arcibiskupové nebyli tak ideálními služebníky sálského panovníka. Milánský 

arcibiskup Aribert, ačkoliv stál od začátku na straně Konráda257 a korunoval ho italským 

králem,258 vyvolal proti němu později v severní Itálii vzpouru a „neopominul učinit nic, 

čímkoliv mohl císaři uškodit“.259 Podobně se nakrátko postavil do opozice Pilgrim 

z Kolína, ten však svůj přečin rychle napravil a získal si královu přízeň.260 V případě 

zástupců církve tedy platí to samé jako u jejich světských protějšků, Konrád jim oplácel 

stejnou mincí, jako se oni chovali k němu.  

Jedním z prvních úkolů, které čekaly na Konráda v jeho nové funkci, bylo 

uspořádání královského dvora a obsazení jednotlivých dvorských úřadů. Podle Wipona si 

i v této činnosti vedl výborně: „Mohu v krátkosti říci, že si nepamatuji ani jsem nečetl, že 

by nějaký jeho předchůdce uspořádal své úřady vhodněji nebo řádněji.“261 Pozice 

majordoma, stolníka, komořího a číšníka jsou uvedeny bez konkrétního jména, v případě 

rádců je už autor vstřícnější.262 Kromě výše uvedených biskupů Wernera a Bruna si 

Konrád II. považoval názoru jistého rytíře Wernera.263 O tomto muži se nedochovalo 

příliš informací, ale lze předpokládat, že patřil k příznivcům Konráda ještě před jeho 

povýšením v září 1024. Nejdůležitějším rádcem ovšem byla Konrádova manželka Gisela, 

                                                 
255 WgCh, c. 22: „Eodem tempore Werinharius Argentinae civitatis episcopus ab imperatore legatus 

Constantinopolim mittitur.“ 
256 H. Wolfram, tamtéž, s. 215an. 
257 WgCh, c. 7: „Ibi archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum caeteris optimatibus Italicis regi 

occurrebat et effectus est suus fidemque sibi fecit per sacramentorum et obsidum pignus, ut, quando 
veniret cum exercitu ad subiciendam Italiam, ipse eum reciperet et cum omnibus suis ad dominum et 
regem publice laudaret statimque coronaret.“ 

258 B. Schneidmüller, S. Weinfurter, tamtéž, s. 123-124. 
259 WgCh, c. 35: „Quod dum archiepiscopus renueret, sensit imperator omnem illam coniurationem 

Italiae ipsius consilio factam esse. …Deinde, quicquid poterat moliri contra imperatorem, non 
praetermisit.“ 

260 WgCh, c. 2: „Quamquam archiepiscopus Coloniensis et dux Fridericus …impacati discederent; qui 
tamen cito reversi ad gratiam regis… . “ 

261 WgCh, c. 4: „cum illud breviter dicere possim, quod nullius antecessoris sui ministeria aptius et 
honorificentius provisa memini vel legi.“ 

262 WgCh, c. 4: „Similiter in dispositione curiali, quem rex maiorem domus statueret, quos 
cubiculariorum magistros, quos infertores et pincernas et reliquos officiarios ordinaret, diu non est 
supersedendum… .“ 

263 WgCh, c. 4: „Ad quam rem plurimum valuit ingenium …etiam Werinharii militis, quem rex longe ante 
cautum consiliis, audacem bellis frequenter secum experiebatur.  



 49

která nad ostatními „vynikala moudrostí a radou“.264 Překvapivě je mezi ostatními 

úřady zcela opominut arcikaplan/arcikancléř, ačkoliv Wipo patřil mezi členy dvorské 

kaple/kanceláře.265 Tyto dvě pozice příslušely tradičně mohučskému arcibiskupovi, 

přičemž Konrád II. po svém nástupu rozšířil Aribův dohled také na záležitosti Itálie a 

ustanovil ho italským arcikancléřem.266  

Pokud by se člověk díval na začátek Konrádovy vlády pouze na základě zprávy 

jeho životopisce, působil by výsledný obraz velmi idylicky. Po bezproblémovém zvolení a 

korunovaci si Sálec snadno získal díky svým dokonalým vlastnostem náklonnost a 

věrnost svých poddaných a podařilo se mu vše, do čeho se pustil. Ve skutečnosti byla 

jeho výchozí situace složitější, protože si hned několik problematických záležitostí žádalo 

bezodkladné vyřízení. Nejdříve museli uznat Konráda za svého krále i ti muži, kteří 

na volební sněm do Kamby buď vůbec nepřišli, nebo z něj naopak odešli 

v nepřátelství.267 Kromě toho ani dědictví, jenž mu zanechal Jindřich II., nebylo 

bez obtíží. Severovýchodní hranice byla ohrožována pohanskými Slovany, politické 

změny se snažila využít ve svůj prospěch křesťanská knížectví Čechů a Poláků,268 uherský 

stát zastupoval silný a sebevědomý panovník Štěpán I., k jehož spojencům patřily 

Benátky a za nimi zase stála Byzantská říše.269 Zisk vlastní císařské koruny byl podmíněn 

ovládnutím Italského království, severoitalští předáci ovšem nabídli zdejší trůn nejdříve 

francouzskému králi Robertovi II., po jeho odmítnutí byl za dalšího kandidáta vybrán 

akvitánský vévoda Vilém V. (+1030).270 Nakonec tu byla otázka Burgundska. Ačkoliv 

mělo podle původní úmluvy mezi Rudolfem III. a Jindřichem II. připadnout Říši, musel 

Konrád II. za pomoci Gisely připojení tohoto území s burgundským králem složitě 

domlouvat.271 Za takových okolností se vydal panovník se svou rodinou a dvorem 

                                                 
264 WgCh, c. 4: „Super hos omnes dilecta regis coniunx Gisela prudentia et consilio viguit.“ 
265 WgCh, epistula: „…quoniam, cum plurimum tempus infirmavi, non potui in capella senioris mei 

Chuonradi frequenter adesse.“ 
266 H. Wolfram, tamtéž, s. 71. Už za Otonů se jednotná dvorská kancelář rozdělila na dvě části, z nichž 

jedna se specializovala na Regnum Teutonicum a druhá na Italicum. Obě funkce byly načas spojeny 
za Ariba, ale po jeho smrti v roce 1031 zůstala jeho nástupci Bardovi (1031-1051) jen hodnost německého 
arcikancléře, protože novým italským arcikancléřem se stal Pilgrim z Kolína. 

267 E. Boshof, Die Salier, s. 40, 44.  
268 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 159-160.  
269 H. Wolfram, tamtéž, s. 245an.  
270 E. Boshof, Königstum und Königsherrschaft, s. 30. 
271 W. Goez, tamtéž, s. 136. 



 50

na první okružní cestu po Říši, aby postupně vyřídil problematické záležitosti co nejvíce 

ve svůj prospěch.  

4. 2. První okružní cesta, září 1024 – červen 1025 

„Domníval jsem se, že není příliš nutné vyprávět o všech cestách krále nebo 

na kterých místech slavíval největší křesťanské svátky Narození Páně a Velikonoce, 

s tou výjimkou, jestliže se na nich stalo něco význačného a slavného. Kdybych totiž chtěl 

vypočítat všechny, scházely by mě spíše síly než náměty.“272 Těmito slovy začíná Wipo 

kapitolu, ve které Konrád II. vyráží v září 1024 poprvé navštívit všechny části Říše. Své 

líčení uzavírá dvorským sněmem o necelý rok později v Basileji, kde podle něj králova 

první cesta skončila.273 Stejně tak by se ovšem dala považovat za konec Sálcovy pouti až 

jeho smrt v červnu 1039, protože tehdejší způsob vlády „ze sedla“ vyžadoval neustálé 

přesouvání po ovládaném popř. dobývaném území, takže vládce byl na cestě téměř 

nepřetržitě.274 Povinné zastávky vycházely zejména z nařízení církve o zachování klidu 

během největších křesťanských svátků – Velikonoc, Vánoc a Svatodušních svátků. 

Původně využíval král k odpočinku a oslavě daného svátku královských falcí, které byly 

za tímto účelem budovány, ale postupně se zvýšil počet pobytů v biskupských městěch, 

kde mohl královský dvůr ocenit pohostinnost místního metropolity.275 Wipo věnuje 

pozornost právě první okružní cestě, protože ta představovala zvláštní případ 

panovníkovy celoživotní poutě. Tradičně navazovala přímo na královskou korunovaci, 

nový král při ní po celé zemi přijímal hold tamního obyvatelstva a obnovoval svým 

vazalům lenní závazky. Pochopitelně při ní také prováděl svá první vládní opatření, 

konal sněmy a soudy, vydával listiny apod.276 V ideálním případě byla první jízda pouhou 

formalitou, při které byla jasně deklarována symbolická jednota Říše. Pokud ale proti 

panovníkovi stála silná opozice nebo nebyl zvolen většinou říšských předáků, 

                                                 
272 WgCh, c. 6: „Omnia regis itinera et in quibus locis summas festivitates natalis Domini et paschae 

annuatim celebraret, non nimis necessarium narrare putavi, excepto quod id dicendum est, sicubi 
fuerat, si quid insigne et clarum acciderat; si enim omnia observare vellem, ante me desererent vires 
quam materies.“ 

273 WgCh, c. 8: „Rex vero Chuonradus colloquio regali habito Basileae …per Rhenum usque Saxoniam 
pervenit.“ 

274 W. Goez, tamtéž, s. 129. 
275 H. Wolfram, tamtéž, s. 74.  
276 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 32. 
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představovala postupné, často obtížné vydobývání souhlasu mocných vévodů s jeho 

svrchovanou vládou, jak se to stalo v případě Jindřicha II.277  

Konrád II. vyrazil se svou rodinou a nově uspořádaným dvorem na cestu 

z Mohuče už 11. září 1024.278 První vévodství, které chtěl poctít svou přítomností, bylo 

Dolní Lotrinsko, protože se zde nacházelo symbolické centrum Říše – Cáchy.279 Než se 

sem ale se svým doprovodem dostal, došlo k jiné důležité události: třináct dní 

po Konrádově korunovaci280 dosáhla královského pomazání i jeho manželka Gisela 

z rukou kolínského arcibiskupa Pilgrima v jeho katedrále.281 Cestou do Kolína se 

královský pár zastavil ještě v Ingelheimu, kde nechal obdarovat špýrský kostel a jeho 

patronku Matku Boží jako vyplnění slibu, který Konrád učinil ještě před Kambou 

pro případ svého zvolení, a Gisela za spásu svou a své rodiny.282 U Wipona je však 

ústřední informace spojena až s děním v cášské falci. Konrád II. zde usedl 23. září 283 

na trůn Karla Velikého a tím zřetelně ukázal, že se hlásí k odkazu tohoto úspěšného 

panovníka a hodlá pokračovat v jeho císařské politice.284 Jako další připodobnění 

obnoviteli západního císařství by mohlo posloužit také provedení korunovace jejich synů 

a nástupců v tomto tradičním korunovačním místě.285 Kromě symbolického gesta 

usednutí na „totius regni archisolium“ se Konrád II. pustil do běžných ladařských 

aktivit: „Uspořádal zde veřejný a všeobecný sněm a užitečně rozdělil církevní a světská 

práva.“286 Situace v Lotrinsku pro něj nakonec dopadla lépe, než možná čekal. 

Hornolotrinský vévoda Fridrich II. se totiž oženil s Matyldou, matkou jeho bratrance 

Konráda Mladšího, proto se Lotrinci postavili při volbě v Kambě na stranu mladšího 

                                                 
277 M. Höfer, tamtéž, s. 100an. 
278 H. Wolfram, tamtéž, s. 74.  
279 WgCh, c. 6: „Collecto regali comitatu rex Chuonradus primum per regionem Ribuariorum usque ad 

locum qui dicitur Aquisgrani palatium pervenit… .“ 
280 J. Laudage, tamtéž, s. 21.  
281 WgCh, c. 2: „Et archiepiscopus Pilegrinus …impetrabat a rege, ut sibi liceret in ecclesia Coloniensi 

reginam consecrare.“ 
282 H. Wolfram, tamtéž, s. 74.  
283 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 26.  
284 WgCh, c. 6: „…ubi publicus thronus regalis ab antiquis regibus et a Carolo praecipue locatus totius 
regni archisolium habetur. Quo sedens… .“ 
285 Ludvík Pobožný se zde sám korunoval v září 813. F. Rapp, tamtéž, s. 15. Jindřich III. získal své 

pomazání od kolínského arcibiskupa Pilgrima o Velikonocích 1028. WgCh, c. 23: „Anno Domini 
MXXVIII, indictione XI, imperator Chuonradus filium suum Heinricum …principibus regni cum tota 
multitudine populi id probantibus a Pilegrino archiepiscopo Coloniensi in regalem apicem apud 
Aquisgrani palatium sublimari fecerat. Tunc in principali dominica paschae consecratus… .“ 

286 WgCh, c. 6: „Quo sedens excellentissime rem publicam ordinavit ibique publico placito et generali 
concilio habito divina et humana iura utiliter distribuebat.“ 
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Wormsana. Když jeho kandidatura propadla, jeho příznivci odešli, aniž by uznali nového 

krále.287 Poté se k nim přidali i jejich sousedi na severu, hornolotrinský vévoda Gozelo I. 

měl asi na paměti střet ze srpna 1017, když Konrád bojoval na straně svého strýce 

Gerharda z Met proti Gozelově bratrovi Gottfriedovi. Lotrinská opozice ovšem nebyla 

ve svém postupu jednotná, mocný dolnolotrinský falckrabě Ezzo (+1034), pod jehož 

správou byly Cáchy, se k ní vůbec nepřipojil a brzy z ní vystoupil kolínský arcibiskup 

Pilgrim.288 I když k jejímu rozložení došlo až o Vánocích 1025,289 Konrád se 

 bez jakéhokoliv odporu či zdržení dostal do Cách, kde od přítomných mužů přijal hold a 

svolal první dvorský sněm. Po úspěšném začátku své vlády v této části Říše pokračoval 

ve své cestě do Saska.290  

Protože Wipo nechal saské předáky přijít už do Kamby, aby se zde podíleli 

na zvolení nového krále, není jeho zpráva o Konrádově návštěvě Saska příliš obsáhlá. 

Konrád v ní vystupuje jako nezpochybnitelný a mocný vládce jak vůči domácímu 

obyvatelstvu, když se uvolil potvrdit platnost jejich krutého zákona, tak vůči sousedním 

pohanským Slovanům, od kterých vybral tribut i všechny ostatní dlužné dávky. 291 

Ve skutečnosti musel u Sasů teprve dosáhnout toho, aby ho uznali za svého legitimního 

panovníka. Nejprve se ale ke konci listopadu setkal v klášteru Vreden s místní abatyší 

Adelheidou a její sestrou Sofií z Gandersheimu a Essenu, dcerami Oty II. a Theofano 

(+991), které mu sem přišly vstříc a tak symbolicky deklarovaly svůj souhlas s jeho 

zvolením.292 Samotné přijetí saskými šlechtici pak připomínalo průběh jednání z roku 

1002, když stál v obdobné situaci Jindřich II. 25. prosince 1024 se sešli v Mindenu 

všichni domácí světští i církevní hodnostáři v čele se saským vévodou Bernardem II. a 

poté, co Konrád II. potvrdil saský rodový zákon, ho přijali za svého svrchovaného 

vládce.293 V Sasku zůstal král až do začátku jara, přičemž navštívil mnohá významná 

místa od Paderbornu až k Merseburgu.294  

                                                 
287 B. Schneidmüller, S. Weinfurter, tamtéž, s. 125.  
288 H. Wolfram, tamtéž, s. 201-202.  
289 W. Goez, tamtéž, s. 132.  
290 WgCh, c. 6: „Reversus rex de Ribuariis ad Saxoniam venit.“ Cesta z Cách do Saska vedla přes Lutych, 
Nimwegen a odsud možná i Utrecht. H. Wolfram, temtéž, s. 76.  
291 WgCh, c. 6: „Ibi legem crudelissimam Saxonum secundum voluntatem eorum constanti auctoritate 

roboravit. Deinde a barbaris, qui Saxoniam attingunt, tributa exigens omne debitum fiscale recepit.“ 
292 E. Boshof, Die Salier, s. 40. 
293 H. Wolfram, tamtéž, s. 77.   
294 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 25. 
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Po cestě do švábského vévodství přes Franky, Bavorsko a okrajově i Korutany se 

podle Wipona nestalo nic hodného zapamatování, čemuž odpovídá jeho zápis v Gestech: 

„Odsud (ze Saska) přešel přes Bavorsko a východní Franky a dorazil do Švábska.“295 

Zástupci těchto částí Říše se víceméně vyslovili pro Konráda už na volebním sněmu 

na Rýnu v září minulého roku, takže přijetí jejich holdu bylo spíše formalitou. 

V Augšpurku oslavil král se svým dvorem Velikonoce, tento slavnostní okamžik ovšem 

narušil první spor s jeho bratrancem Konrádem, který po starším příbuzném marně 

požadoval v důvěrném rozhovoru odškodnění – asi v podobě Korutan či dokonce 

Burgundska – za stažení svého nároku na uvolněný říšský trůn. Další důležitou 

zastávkou bylo Řezno, kde panovník uspořádal svůj první bavorský sněm.296 Korutany 

jsou ve Wiponově líčení okružní cesty zcela opominuty a mluví se o nich až 

při příležitosti sesazení dosavadního vévody Adalbera z Eppensteinu.297 Adalbero se 

na rozdíl od Jindřicha V. Bavorského nepodílel na zvolení nového krále a stejně jako 

bývalý dolnolotrinský vévoda se kdysi střetl s Konrádem v boji. Přesto Konrád II. svému 

švagrovi po svém povýšení vévodskou hodnost ponechal, i když ji požadoval Konrád 

Mladší, a Korutanec za to zůstal do určité doby jeho věrným stoupencem.298  

V případě švábského vévodství je největší pozornost věnována pobytu královského 

dvora v Kostnici o Svatodušních svátcích v červnu 1025. Prvním důvodem bylo 

holdování italských předáků vedených arcibiskupem Aribertem z Milána, který ihned 

Konráda II. pozval do svého města a slíbil mu, že ho korunuje italským králem, pokud 

s sebou přivede vojsko k ovládnutí severoitalské oblasti.299 Druhou výraznou událost 

představovalo jednání s Pávijskými, kteří se marně snažili získat panovníkovo odpuštění 

po zničení starobylé falce ve svém městě.300 Z Wiponova pohledu už nebylo potřeba 

popisovat uznání Konrádovy vlády ze strany Švábů, protože jejich sympatie částečně 

                                                 
295 WgCh, c. 6: „Inde Baioariam et orientalem Franciam pertransiens ad Alamanniam pervenit… .“ 
296 H. Wolfram, tamtéž, s. 78-79. 
297 WgCh, c. 21: „Paulo post Adelbero, dux Histrianorum sive Carintanorum, reus maiestatis victus 

ab imperatore cum filiis suis exulatus est… .“ 
298 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 159.  
299 WgCh, c. 7: „Anno primo regni sui Chuonradus rex diem sanctum pentecostes in Constantia civitate 

celebravit. Ibi archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum caeteris optimatibus Italicis regi 
occurrebat et effectus est suus fidemque sibi fecit per sacramentorum et obsidum pignus, ut, quando 
veniret cum exercitu ad subiciendam Italiam, ipse eum reciperet et cum omnibus suis ad dominum et 
regem publice laudaret statimque coronaret.“ 

300 WgCh, c. 7: „Similiter reliqui Longobardi fecerant, praeter Ticinenses, qui et alio nomine Papienses 
vocantur, quorum legati aderant cum muneribus et amicis, molientes, ut regem pro offensione civium 
placarent, quamquam id adipisci a rege iuxta votum suum nullo modo valerent. 
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zajišťovala královna Gisela, která z tohoto vévodství pocházela a byla dcerou, manželkou 

i matkou švábských vévodů.301 Úzký příbuzenský vztah mezi panovníkem a mladým 

vévodou Arnoštem II. mohl ze začátku také předpokládat úspěšnou spolupráci mezi 

Sálcem a jeho nevlastním synem, i když konečný výsledek byl zcela opačný.302 „Když král 

dobře uspořádal záležitosti švábského vévodství, vydal se na hrad do Curychu, kde 

přijal pod svou nadvládu ty Italy, kteří nepřišli do Kostnice.“ 303 

Poslední zastávkou na první okružní cestě byla Basilej, kam král dorazil se svým 

doprovodem ke konci června 1025.304 Podobně jako byly v Kostnici a Curychu položeny 

základy k ovládnutí Regnum Italicum skrze setkání s představiteli italské vládnoucí 

vrstvy, tak v tomto hraničním městě učinil Sálec první krok k připojení Burgundska: 

„Král Konrád v Basileji uspořádal královský sněm a obsadil hranice Burgundska proti 

vůli burgundského krále Rudolfa.“305 Hlavním důvodem byla jeho nejistota, zda 

Rudolf III. dodrží své lenní závazky vůči Říši, které vyplývaly z dohody uzavřené mezi 

Burgunďanem a Jindřichem II.306 Nároky na burgundské území totiž mohli vznést další 

potenciální kandidáti, a to na základě dědického práva,307 jak to před tím učinil i 

Jindřich II. K vyřešení problematické situace nakonec nejvíce přispěla Gisela,308 protože 

Konrádova demonstrace vojenské síly na hranicích nebyla příliš úspěšná. Kromě 

burgundské otázky si Wipo všímá ještě dosazení nového basilejského biskupa poté, co 

zemřel jeho předchůdce Adalbero II. (999-1025).309 V Gestech je to jedno z mála míst, 

kde si autor dovolí panovníka zkritizovat. „Objevila se zde náhle hereze simonie a rychle 

zase vymizela. Král a královna totiž přijali od jistého kněze nesmírnou sumu peněz 

                                                 
301 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 51-52.  
302 H. Wolfram, tamtéž, s. 94an. 
303 WgCh, c. 7: „Rex vero bene ordinato regno Sueviae ad castrum Turicum perrexit ibique quosdam 

Italicos, qui ad Constantiam non venerant, ad dominium suum recepit.“ 
304 WgCh, c. 7: „Inde post paucos dies ad Basileam civitatem pervenit.“ 
305 WgCh, c. 8: „Rex vero Chuonradus colloquio regali habito Basileae et terminis Burgundiae ultra 

voluntatem Ruodolfi, eiusdem Burgundiae regis.“ 
306 WgCh, c. 8: „Chuonradus… volens Basileam sibi subiugavit, ut animadverteret, si rex Ruodolfus 

promissa attenderet.“ 
307 Francouzský hrabě Odo z Champagne byl stejně jako Jindřich II. synovec Rudolfa III., Konrád Mladší a 

malý Jindřich (III.) byli synové Rudolfových neteří Matyldy a Gisely.  
308 WgCh, c. 8: „Quos postea Gisela regina, filia sororis ipsius regis Ruodolfi, bene pacificavit.“ 
309 WgCh, c. 8: „Hanc civitatem invenit rex vacuatam episcopo, cuius provisor Adelbero ante tres 

menses, quam rex veniret, migravit a seculo.“ 
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kvůli získání tohoto biskupství.“310 Aby však příliš nepoškodil ideální obraz o svém 

hrdinovi a jeho příkladném chování, rychle dodává, že Konrád II. svého neuváženého 

činu litoval a do budoucna si slíbil, „že už kvůli jinému biskupství či opatství nepřijme 

žádné peníze, a v tomto slibu téměř vždy věrně vytrval“.311 Z Basileje se mohl král vrátit 

do Saska s vědomím úspěšné cesty. Jednotlivá vévodství ho bez větších problémů uznala 

za svého svrchovaného panovníka, prosadil v nich svá vládní opatření a mír v zemi 

narušovali pouze příbuzní v Lotrinsku a Švábsku, protože se cítili být ukřivděni ve svých 

požadavcích. Nyní bylo potřeba, aby Konrád obrátil svou pozornost za hranice Říše. 

„Tímto přechodem svázal království velmi pevně poutem míru a královskou 

ochranou“.312 Tato slova Wipo uvádí při příležitosti králova příchodu do Švábska, stejně 

tak by se však toto zhodnocení mohlo zařadit až na konec celé cesty při odjezdu 

z Basileje.  

                                                 
310 WgCh, c. 8: „Ibi simoniaca heresis subito apparuit et cito evanuit. Nam dum rex et regina a quodam 

clerico, nobili viro nomine Uodalrico, qui ibi tunc episcopus effectus est, immensam pecuniam 
pro episcopatu susciperent… .“ 

311 WgCh, c. 8: „…postea rex in poenitentia motus voto se obligavit pro aliquo episcopatu vel abbatia 
nullam pecuniam amplius accipere, in quo voto pene bene permansit.“ 

312 WgCh, c. 6: „…quo transitu regna pacis foedere et regia tuitione firmissime cingebat.“ 
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5. Domácí opozice 

Našel Švábsko plné úkladů,  

které rozehnal jako vítr stopu v prachu, 

najednou zahynuli všichni kořistníci 

a ti nejpyšnější byli posláni do vyhnanství 

Jak bylo uvedeno, Konrád II. se na rozdíl od svého předchůdce nemusel během 

své vlády potýkat se silnou opozicí uvnitř Říše, která by mu bránila v jeho zodpovědném 

vladařském úkolu. Přesto někteří urození muži, zvláště z necírkevního prostředí, jednali 

vůči svému panovníkovi odbojně, ať se tak stalo jednou či opakovaně. Ústředními 

postavami domácí opozice byli především Konrádovi blízcí příbuzní – bratranec Konrád 

Mladší, nevlastní syn Arnošt II. Švábský popř. švagr Adalbero z Epennsteinu, kolem 

nichž se shromáždili další nespokojení šlechtici v domnění, že díky nim snadněji prosadí 

své politické plány.313 Požadavky příbuzných souvisely s rozšířením či posílením vlastní 

moci, což stálo zřetelně v protikladu ke Konrádově snaze o centralizaci vlády nad všemi 

částmi Říše a jeho transpersonálnímu pohledu na říšské území.314 Ačkoliv Wipo ve svém 

díle věnuje činnosti Konrádových nepřátel – zejména to platí o Arnoštovi II.315 – velký 

prostor, celkově nepřikládá jejich snažení velký význam,316 ale spíše jej využívá k poučení 

čtenáře o tom, jak špatně to dopadá s těmi, kteří zarputile zůstávají královými oponenty, 

a naopak jaká odměna čeká na ty, kteří se mu pokorně podrobí a vyznají svou chybu. 

Reálná situace však nemusela být tak jednoduchá, jak je to naznačeno v Gestech. 

Obzvlášť ze začátku Konrádovy vlády hrozilo, že se domácí opozice spojí s Sálcovými 

protivníky za hranicemi Říše – na jihu a západě s akvitánským vévodou Vilémem V., 

francouzským králem Robertem II. či jeho vazalem Odonem II. z Champagne nebo 

na východě krátce s polským knížetem a králem Boleslavem Chrabrým a jeho 

následníkem Měškem II.317 Přesto se Konrádovi II. podařilo postupně všechny 

                                                 
313 WgCh, c. 10: „Eodem tempore hoste pacis diabolo suadente Ernestus dux Alamanniae, Chuono dux 

Franciae, Fridericus dux Liutharingorum cum aliis plerisque contra regem Chuonradum 
consenserunt… .“ 

314 H. Wolfram, tamtéž, s. 95.  
315 WgCh, c. 10, 11, 19, 20, 25, 27, 28.  
316 WgCh, c. 10: „…multa molientes, multas munitiones in cassum praeparantes nihil nisi calamitatem 

futuram assecuti sunt.“ WgCh, c. 19: „Interea morante in Italia imperatore apud Theutonicos magna 
invidia, multa consilia, multae factiones adversus imperatorem in cassum eruperant.“ 

317 Goez, tamtéž, s. 132. E. Boshof, Die Salier, s. 45. 
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protivníky uvnitř Říše porazit nebo je získat na svou stranu, přičemž se mohl vždy 

spolehnout na pomoc a podporu svých věrných stoupenců a rádců v čele s královnou 

Giselou, která svého manžela upřednostňovala dokonce před vlastním nezdárným 

synem.318  

5. 1. Konrád Mladší a lotrinská opozice 

„Na to Konrád Mladší odpověděl, že s celým návrhem souhlasí a také pevně slíbil 

svému nejdražšímu příbuznému, že mu prokáže veškerou věrnost, která přísluší králi, 

jestliže povolá nejvyšší vůle Konráda Staršího.“319 Takto je v Gestech popisovaná 

přátelská dohoda mezi oběma příbuznými, když se jeden druhému zavázal slibem, že se 

v případě jeho zvolení stane jeho nejvěrnějším služebníkem. Mladšího z bratranců 

možná přesvědčila řeč budoucího krále o tom, že ať bude zvolen kdokoliv z nich, nepřijde 

zkrátka ani druhý kandidát, vždyť „nezůstane žádným způsobem zbaven účasti na stejné 

poctě“.320 Pod touto honor si ovšem oba asi představovali něco jiného, protože když 

o Velikonocích 1025 v Augšpurku vznesl Konrád Mladší konkrétní požadavek – nejspíš 

hodnost korutanského vévody – za svůj ústupek v Kambě, byl Konrádem II. příkře 

odmítnut.321 Konrád Mladší nebyl ve svém následném nepřátelském postoji osamocen, 

silnou oporu měl především v Dolním Lotrinsku, které spravoval jeho nevlastní otec 

Fridrich II. V úzkém kontaktu s nimi byli také Dolnolotrinci vedení vévodou Gozelem I., 

jenž převzal následně iniciativu, dále Arnošt II. a za hranicemi Říše jim byl nakloněn 

Robert II., Vilém V. a Měšek II., který se nechal po příkladu svého otce322 korunovat 

polským králem bez Konrádova svolení.323 Wipo tento spiklenecký svazek téměř 

                                                 
318 WgCh, c. 25: „Ipsa imperatrix Gisela, quod dictu est miserabile, sed actu laudabile, filium inconsultum 

sapienti marito postponens… .“ 
319 WgCh, c. 2: „Ad haec iunior Chuono respondit, totam hanc sententiam sibi acceptam fore, seque illi 

sicuti cognato carissimo, si eum res summa vocaret, omnem regiam fidelitatem facturum certissime 
promisit.“ 

320 WgCh, c. 2: „Quocirca mihi videtur, si in uno de nobis hic honor coadunatus remanserit, ut alter 
eiusdem honoris participatione ulterius quodammodo non careat.“ 

321 H. Wolfram, tamtéž, s. 78-79. 
322 E. Boshof, Die Salier, s. 45. WgCh, c. 9: „Eodem anno quem supra notavimus Bolizlaus Sclavigena, 

dux Bolanorum, insignia regalia et regium nomen in iniuriam regis Chuonradi sibi aptavit, cuius 
temeritatem cito mors exinanivit.“ 

323 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 159.  
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nezmiňuje – pouze v závěru volební kapitoly je naznačen nepřátelský postoj Lotrinců324 

– protože ve výsledku ničeho nedosáhl, ať už to způsobil jejich nejednotný postup nebo 

shoda nepředvídatelných okolností, jako úmrtí francouzského následníka Huga (+1025), 

odštěpení lotrinských biskupů, diplomatické izolování Měška II. a další.325 Jakmile 

Lotrinci ztratili zahraniční podporu, „rychle se obrátili k milosti krále kromě těch, které 

předtím uchvátil společný uděl smrti, ochotně přijali, cokoliv on sám nařídil“.326 

K jejich usmíření s panovníkem došlo o Vánocích 1025, kdy Konrád II. přijal hold 

od obou vévodů Ditricha I. i Gozela I., přičemž toto setkání bylo výsledkem důkladného 

předběžného vyjednávání a ústupků.327 Dolnolotrinský vévoda se od té doby stal věrným 

vazalem svého krále a byl za to v roce 1033 odměněn připojením Horního Lotrinska 

po vymření tamní vévodské rodiny smrtí Fridricha III. (1026/7-1033).328  

Přesto někteří muži včetně Konráda Mladšího zcela nevyužili příležitosti smíru 

s Konrádem II. a nadále narušovali mír v jeho zemi.329 Cílem králova bratrance bylo 

patrně Burgundsko, na které mohl vznést dědický nárok přes svou matku Matyldu, neteř 

Rudolfa III. Jeho naděje vzaly za své, když další Rudolfova neteř Gisela smířila v srpnu 

1027 v Muttenz svého strýce s manželem a ti se poté dohodli na připojení Burgundského 

království k Říši.330 Pozici Konráda Mladšího ještě oslabila smrt jeho nevlastního otce 

Fridricha II.331 a posléze také fakt, že většina nespokojených šlechticů se podrobila 

Arnoštovi II.332 V takto bezvýchodné situaci se v září 1027 konečně podrobil svému 

svrchovanému vládci, který mu sice odpustil, ale také mu vyměřil spravedlivý trest. 

Konrád byl na nějaký čas uvězněn v domácím vězení a musel strhnout některá svá 

                                                 
324 WgCh, c. 2: „Quamquam archiepiscopus Coloniensis et dux Fridericus cum aliis quibusdam 

Liutharingis causa iunioris Chuononis, ut fama fuit, immo hoste pacis diabolo instigante impacati 
discederent… .“ 

325 J. Ehlers, H. Müller, tamtéž, s. 85. H. Wolfram, tamtéž, s. 92, 231. 
326 WgCh, c. 2: „…qui tamen cito reversi ad gratiam regis praeter eos, quos communis conditio mortis 

praeoccupavit, quicquid ipse praeceperat, gratanter accepere.“ 
327 Goez, tamtéž, s. 132-133. 
328 E. Boshof, Könisgtum und Königsherrschaft, s. 33. 
329 WgCh, c. 10: „Eodem tempore hoste pacis diabolo suadente Ernestus dux Alamanniae, Chuono dux 

Franciae, Fridericus dux Liutharingorum cum aliis plerisque contra regem Chuonradum 
consenserunt… .“ 

330 WgCh, c. 21: „Qui (Rudolf) illic sibi occurrebat extra urbem iuxta vicum qui Mittenza dicitur… 
Confirmata inter eos pace Gisela imperatrice haec omnia mediante regnoque Burgundiae imperatori 
tradito eodem pacto, quemadmodum prius antecessori suo Heinrico imperatori datum fuerat… .“ 

331 WgCh, c. 19: „Fridericus dux Liutharingorum, vitricus praedicti Chuononis, imperatori inimicando 
morte propria praeventus est.“ 

332 H. Wolfram, tamtéž, s. 92.  
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opevnění. „Pak ho císař přijal na milost a obnovil zcela jeho čest.“ 333 Své vytoužené 

Korutany ovšem získal až o devět let později, když si svým svéhlavým chováním vysloužil 

Konrádovu nelibost tehdejší korutanský vévoda Adalbero z Eppensteinu.334 Korutanec 

byl ovšem sesazen a vyhnán už v roce 1035 a Konrád II. nechal celý rok vévodství 

uprázdněné.335 I přes toto opožděné předání titulu a vévodství zůstal Konrád Mladší 

do své smrti Sálci věrný, přesně jak mu slíbil už v září 1024.336 Jeho příbuzný mu 

na oplátku zachovával svou přízeň a to až do té míry, že po útěku milánského arcibiskupa 

Ariberta, který byl svěřen pod dohled korutanskému vévodovi i aquilejskému 

patriarchovi Popponovi (1019-1042),337 obvinil císař z nedbalosti pouze druhého 

muže.338  

Wipo nehodnotí Konrádovo odbojné chování zdaleka v tak černých barvách jako 

to Arnošta II.: „Wormský vévoda Konrád nebyl císaři příliš věrný, ačkoliv to byl jeho 

příbuzný. Přece mu však neškodil tolik, protože zatím zůstával v pozadí.“ 339 Své 

spravedlivé potrestání si zasloužil, protože se vzbouřil proti tomu, „koho všemocný Bůh 

dopředu určil k vládě nad všemi“.340 Na druhou stranu svůj přestupek pokorně vyznal a 

prosil o milost, proto mu Konrád II. odpustil, jak se sluší na spravedlivého panovníka, 

                                                 
333 WgCh, c. 21: „Imperator vero descendens per Rhenum in Franciam venit, ibique dux Chuono patruelis 

eius, prius rebellis, se reddidit, quem imperator in liberis custodiis aliquantulum castigavit 
destructisque munitionibus suis, quas optimas habuit, in gratiam illum recepit totumque honorem 
suum sibi restituit.“ 

334 WgCh, c. 21: „Paulo post Adelbero, dux Histrianorum sive Carintanorum, reus maiestatis victus 
ab imperatore cum filiis suis exulatus est, et ducatum eius iste Chuono ab imperatore suscepit… .“ 

 Adalbero z Eppensteinu není v Gestech až na tento krátký zápis a zmínku v 33. kapitole (Eodem anno 
Adelbero dux Carantanorum imperatoris gratiam perdens ducatum amisit et in exilium missus est.) 
vůbec zmiňován, proto mu ani zde nebude věnován zvláštní prostor. Wiponova mlčenlivost ohledně 
tohoto muže by mohla mít dva důvody: Zaprvé už nepotřeboval další příklad potrestaného šlechtice 
pro poučení čtenáře, navíc Adalberův příběh nebyl tak dramatický jako Arnošta II. Zadruhé důvodem 
vévodova sesazení byla příliš samostatná politika v rámci korutanského vévodství, do které byl zapleten 
dokonce následník trůnu Jindřich III. a jeho opatrovník frisinský biskup Egilbert. Více viz H. Wolfram, 
tamtéž, s. 104. Popisování účasti těchto dvou mužů v konfliktní situaci s panovníkem by se příliš 
nehodilo do oslavného díla přinášející ideální obraz o Konrádově vládě. Wipo jako zástupce říšské církve 
také stranil spíše představitelům této vrstvy než světským vládcům, proto se v Gestech téměř neobjevuje 
negativní chování biskupů.  

335 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 159.  
336 WgCh, c. 21: „Ita dux Chuono fidus et bene militans imperatori et filio suo Heinrico regi, quousque 

vixerat, permansit.“ 
337 WgCh, c. 35: „Deinde commendavit eum in custodiam Poponi patriarchae Aquilegiensi et Chuononi 

duci Carentanorum.“ 
338 H. Wolfram, tamtéž, s. 94. 
339 WgCh, c. 19: „Chuono dux Wormatiensis, patruelis imperatoris, nec fidus imperatori, nec tamen 

multum noxius illi, interim quietus manebat.“ 
340 WgCh, c. 2: „Igitur non erat fas alicui in terra militare, quem Deus omnipotens praedestinavit 

omnibus imperare.“ 
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o čemž ho poučil už mohučský arcibiskup Aribo ve svém kázání během korunovační 

ceremonie.341 Konrád Mladší tedy v Gestech představuje napraveného vazala, jehož 

příkladem by se měl čtenář v takové situaci řídit.  

5. 2. Arnošt II. a opozice ve Švábsku 

Přístup Arnošta II. naopak přináší poučení o tom, že pokud člověk neustane 

ve svém zločinném chování, čeká ho po zásluze ten nejpřísnější trest. Jak už bylo 

uvedeno, Wipo dává Arnoštovi II. ve svém díle velký prostor, přičemž tento muž 

zosobňuje v Gestech patrně největšího Konrádova nepřítele uvnitř Říše. Podobně jako 

v případě prvního odbojného šlechtice, nejsou ani u něj uváděny konkrétní příčiny jeho 

nepřátelského postoje vůči svému nevlastnímu otci a zároveň panovníkovi kromě 

klasického dovětku, že se k tomu nechal svést ďáblem, „nepřítelem míru“.342 Skutečný 

důvod asi spočíval ve snaze Konráda II. postupně centralizovat vládu nad celou Říší 

do svých rukou, což pochopitelně vedlo k omezování pravomocí vévodů v jejich 

vévodstvích. Druhá motivace vycházela z příbuzenství s Rudolfem III. Burgundským, 

protože díky němu Arnošt držel dědické nároky na Burgundské království.  

Arnošt II. se stal švábským vévodou v roce 1015 poté, co zemřel nešťastnou 

náhodou na lovu jeho otec Arnošt I., jenž získal tento titul po Heřmanovi III. z pozice 

manžela švábské dědičky Gisely, dcery Heřmana II.343 Protože v té době bylo 

Arnoštovi II. teprve kolem sedmi let, spravovala jeho dědictví nejdříve krátce matka 

Gisela a po jejím nedovoleném sňatku s Konrádem se stal Arnoštovým opatrovníkem 

jeho strýc trevírský arcibiskup Poppo.344 Brzy po zvolení Sálce novým říšským králem 

dosáhl švábský vévoda plnoletosti a připojil se k neúspěšné lotrinské opozici kolem 

Konráda Mladšího a Fridricha II.345 Její rozpad v zimě 1025 přinutil mladého švábského 

vévodu ke stejné akci, proto se vydal v únoru následujícího roku do Augšpurku, kde se 

král s rodinou chystal na cestu do Itálie. „Prostřednictvím své matky královny, svého 

mladšího bratra Jindřicha a ostatních předáků byl jen s obtížemi přijat na milost, 
                                                 
341 WgCh, c. 3: „…ut scias modo his misereri, qui perdunt gratiam tuam.“ 
342 WgCh, c. 10: „…hoste pacis diabolo suadente Ernestus dux Alamanniae… .“ WgCh, c. 19: „Ernestus dux 

Alamanniae, privignus imperatoris Chuonradi… iterum instigante diabolo rebellionem moliebatur… .“ 
343 H. Schwarzmaier, tamtéž, s. 61-62.  
344 H. Wolfram, tamtéž, s. 54.  
345 WgCh, c. 10: „Eodem tempore hoste pacis diabolo suadente Ernestus dux Alamanniae, Chuono dux 

Franciae, Fridericus dux Liutharingorum cum aliis plerisque contra regem Chuonradum consenserunt 
et multa molientes in cassum praeparantes nihil nisi calamitatem futuram assecuti sunt.“ 
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protože král se tomu velmi bránil.“346 Ačkoliv se jednalo o první podrobení provinilce, 

u něhož býval panovník shovívavý a po spravedlivém trestu obnovil šlechtici zcela jeho 

čest a postavení, zacházel Konrád II. se svým nevlastním synem podle zápisu v Gestech 

velmi přísně, i když se Arnošta zastala matka a nevlastní bratr. Wiponova antipatie je 

patrně zapříčiněna znalostí dalšího jednání švábského vévody, že opovrhl královou 

milostí i dary a znovu se proti němu vzbouřil. Odpuštění v Augšpurku nebylo zadarmo, 

kromě obnovení slibu věrnosti se Arnošt II. musel přidat ke Konrádovu italskému tažení 

a plnit na něm svou vojenskou povinnost.347  

V blízkosti krále zůstal až do léta 1026, kdy byla část šlechticů poslána zpět 

na sever kvůli odlehčení zásobování vojska v letních měsících. Arnoštův návrat si 

vynutila ještě jedna okolnost. Protože ve Švábsku došlo během Konrádova pobytu v Itálii 

k otevřené válce mezi tamějším hrabětem Welfem II. (+1030) a říšským regentem 

augšpurským biskupem Brunem,348 měl Arnošt II. odbojného šlechtice zajmout a 

zjednat ve svém vévodství mír.349 Kromě obnovené královy důvěry se švábský vévoda 

vracel bohatší o kemptenské opatství, které mu panovník udělil jako léno, což Wipo 

doprovází kritikou, že „bylo proti božskému právu i zákonu podřídit někomu svobodný 

statek třebas i dobrovolně“.350 Příchod králova nevlastního syna do Švábska celou 

situaci ještě více zhoršil, protože ten se namísto potrestání narušitele míru přidal na jeho 

stranu.351 Jejich záškodnická činnost nezůstala omezena jen na švábské vévodství, ale 

zaútočili i na Alsasko, kde zničili hrad Konrádova bratrance z matčiny strany Huga 

                                                 
346 WgCh, c. 10: „…rex Chuonradus …iter suum in Italiam cum copiis destinavit. Sed dux Ernestus 

humiliter iter eius prosecutus usque Augustam Vindelicam interventu matris suae reginae et fratris sui 
Heinrici adhuc parvuli aliorumque principum multum renuente rege vix in gratiam eius receptus est.“ 

347 E. Boshof, Die Salier, s. 47.  
348 WgCh, c. 19: „…quidam comes in Suevia Welf nominatus, dives in praediis, potens in armis, et Bruno 

episcopus Augustensis invicem confligentes multa mala in praedis et incendiis fecerunt in regno. 
Ad extremum praedictus comes ipsam Augustam irrumpens aerarium episcopi despoliavit et totam 
civitatem vastavit.“ 

349 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 51.  
350 WgCh, c. 11: „In qua expeditione supra dictus Ernestus dux Alamanniae aliquantulum regi militans 

Campidonensem abbatiam, licet contra fas et ius esset liberam rem nisi liberaliter servire, 
in beneficium accepit a rege et ad tutandam patriam honorifice remissus est.“ 

 Tato událost byla dříve vysvětlovaná pouze jako jasný příklad pro Konrádovy simonistické praktiky. 
Přenesení opatství v Kemptenu na Arnošta II. mohlo ovšem napomoci vyřešení problematické situace 
ve Švábsku, protože svou polohou rozdělovalo území obou protivníků. Více viz H. Wolfram, tamtéž, 
s. 98.   

351 WgCh, c. 19: „Ernestus dux Alamanniae, privignus imperatoris Chuonradi, nuper ab eo beneficiis et 
muneribus sublimatus discedens, iterum instigante diabolo rebellionem moliebatur… .“ 
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z Egisheimu.352 Přes toto území se Arnošt II. dostal do Burgundska, kde se opevnil se 

svými stoupenci na ostrově u hradu Solothurn a snažil se na svou stranu získat 

Rudolfa III. s výhledem na ovládnutí jeho království. Ačkoliv k dohodě mezi Rudolfem a 

Konrádem II. ještě nedošlo, postavil se Burgunďan na stranu Sálce a odmítl Arnošta 

v jeho počínání podporovat.353 Ten se stáhl na hrad poblíž Curychu, odkud útočil 

na majetek kláštera v Reichenau a St. Gallen. Jeho zločinné chování ukončil až návrat 

Konráda z Itálie, jehož vladařská pozice byla mezitím pozlacena ziskem císařské 

koruny.354 Císařovým prvořadým cílem po návratu do vlasti bylo potrestání všech, „kteří 

zradili vlast“,355 což byl případ i jeho nevlastního syna. Arnoštova postava má v Gestech 

rostoucí negativní charakter, od nevěrného vazala se posouvá ke zrádci vlasti a končí 

u veřejného nepřítele císaře, jenž je dokonce exkomunikován, jak bude ukázáno dále. 

S tím se současně přitvrzuje i panovníkův přístup k provinilci a způsob potrestání. 

Do Ulmu, kam Konrád II. svolal v druhé polovině července 1027 po poradě v Augšpurku 

veřejný sněm, ovšem „vévoda Arnošt nepřišel jako ponížený prosebník“, protože za ním 

stála velká skupina nespokojených hrabat včetně Welfa II. či Wernera z Kyburgu 

(+1030) a on se domníval, že buď císař přijme jeho podmínky smíru nebo on sám 

z města bez problému odtáhne.356 Tento plán mu překazila příkladná věrnost 

Konrádových vazalů, když odmítli postupovat po jeho boku přímo proti císaři, ačkoliv 

Arnošt apeloval na jejich sliby a nabízel jim bohatou odměnu. Wipo při této příležitosti 

vložil do úst jejich mluvčích dlouhou řeč, ve které jsou zdůrazněny povinnosti 

svobodného šlechtice vůči jeho lennímu pánovi na rozdíl od nesvobodného a nutnost 

jejich plnění, jinak by došlo ke ztrátě svobodného postavení.357 „Když to uslyšel, 

                                                 
352 WgCh, c. 19: „…et consilio quorundam militum suorum Alsatiam provinciam vastavit et castella 

Hugonis comitis, qui erat consanguineus imperatoris, desolavit.“ 
353 WgCh, c. 19: „Deinde magno exercitu iuvenum collecto Burgundiam invasit et ultra castrum 

Solodorum quandam insulam aggere et vallo firmare coepit. Sed Ruodolfus rex Burgundionum, 
veritus hostem imperatoris recipere, ab incepto illum prohibuit.“ 

354 WgCh, c. 19: „Inde reversus supra Turicum quoddam castrum munivit et Augensem ecclesiam nec non 
abbatiam sancti Galli nimium distrahendo non mediocre damnum patriae intulit. Sic posthabita lege 
et iustitia usque ad imperatoris reditum iniquis conatibus insistebat.“ 

355 WgCh, c. 20: „…imperator Chuonradus …de proditoribus patriae tractare coepit.“ 
356 WgCh, c. 20: „…prospero reditu in Alamanniam venit et in Augusta Vindelica colloquium familiare 

cum suis fidelibus tenens… Inde ad oppidum quod Ulma vocatur veniens colloquium publice condictum 
illic habuit. Huc dux Ernestus non voto supplice venit,  confisus in multitudine militum, quos optimos 
habuit, ut vel secundum libitum cum caesare se pacaret vel inde per potestatem rediret.“ H. Wolfram, 
tamtéž, s. 100. 

357 WgCh, c. 20: „…si sibi fidi forent, illis praemia, posteris eorum gloriam et honorem esse futurum. 
Talia dicenti duo comites Fridericus et Anshelmus pro caeteris respondebant hoc modo: Nolumus 
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pochopil, že je svými lidmi opuštěn, a vzdal se císaři bez jakýchkoliv požadavků.“ 

Za trest byl poslán do Saska do Giebichensteinu, kde měl ve vězení litovat svého 

předchozího jednání.358 Brzy potom se s císařem usmířil Arnoštův někdejší spojenec 

Konrád Mladší, který byl také uvězněn, ale v jeho případě se jednalo o mírné domácí 

vězení.  

Poslední etapu Arnoštovy vzpoury spojuje Wipo s rokem 1030, i když k jeho 

omilostnění došlo dříve než o Velikonocích toho roku, jak se píše v Gestech,359 protože 

přítomnost švábského vévody na císařově dvoře je prokázána už v roce 1028.360 

Obnovení Konrádovy přízně bylo podmíněno tažením proti bývalému Arnoštovu 

spojenci a narušiteli míru Wernerovi z Kyburgu, k čemuž se Arnošt II. zavázal 

přísahou.361 Ani tento posvátný závazek mu ovšem nezabránil císaře potřetí zradit. 

Konrád II. byl tentokrát nekompromisní a rozhodl se pro exemplární potrestání. 

Nejdříve Arnošta prohlásil za veřejného nepřítele, zabavil mu veškerý majetek, sesadil ho 

trvale z hodnosti švábského vévody a „na základě všeobecného usnesení všech říšských 

předáků rozkázal, aby biskupové exkomunikovali Arnošta i ostatní, kteří vzdorovali 

spravedlnosti a míru“.362 Při této příležitosti Wipo chválí postoj Gisely, která se 

zřeknutím tradičního práva na pomstu přidala na stranu svého manžela, a využívá ho 

k zobrazení ideálního vztahu mezi poddaným a vládcem. Věrnost císaři ji byla přednější 

než vztah mezi matkou a synem, protože ten se provinil zločinem proti císařskému 

                                                                                                                                                              
inficiari, quin vobis fidem firmiter promitteremus contra omnes praeter eum, qui nos vobis dedit. 
Si servi essemus regis et imperatoris nostri et ab eo iuri vestro mancipati, non nobis liceret a vobis 
separari. Nunc vero, cum liberi simus et libertatis nostrae summum defensorem in terra regem et 
imperatorem nostrum habeamus, ubi illum deserimus, libertatem amittimus, quam nemo bonus, ut ait 
quidam, nisi cum vita simul amittit.“ 

358 WgCh, c. 20: „His auditis dux, cum se intellexisset a suis dimitti, sine omni pactione imperatori se 
reddidit; quem caesar in Saxoniam exulari fecit super quandam rupem quae Gibichenstein dicitur, ut 
ibi castigatus a rebellione ulterius desineret.“ 

359 WgCh, c. 25: „Anno Domini MXXX. imperator Chuonradus apud Ingelenheim pascha celebravit. Ibi 
Ernestus supra memoratus dux Alamanniae a custodia solutus ducatum recepit… .“ 

360 H. Wolfram, tamtéž, s. 101.  
361 WgCh, c. 25: „…eo tenore ut Wezelonem militem suum, qui multis factionibus regnum turbaverat, 

quasi hostem rei publicae cum omnibus suis persequeretur idque se facturum cum sacramento 
confirmaret.“ 

362 WgCh, c. 25: „Quod cum dux facere nollet, hostis publicus imperatoris diiudicatus est et penitus 
ducatu amisso cum paucis inde recessit. …Imperator vero communi consilio omnium principum regni 
eundem Ernestum et cunctos iustitiae et paci reluctantes ab episcopis excommunicari fecit eorumque 
res publicari iussit.“ 
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majestátu.363 Švábské vévodství získal Arnoštův mladší bratr Heřman IV., i když zatím 

kvůli svému mladému věku pouze pod dohledem kostnického biskupa Warmanna (1026-

1034).364 Giselin mladší syn z druhého manželství byl podle Konrádova životopisce 

úplným opakem Arnošta, než však mohl plně prospět své vlasti, zemřel předčasně během 

druhého italského tažení na konci července 1038.365 Když Arnošt II. ztratil svou pozici 

uvnitř Říše, uchýlil se se zbytkem svých stoupenců ke svému francouzskému bratranci 

Odonovi II., kterého chtěl získat pro své další plány. Odo však viděl ve svém příbuzném 

především konkurenta ve vztahu k burgundskému dědictví, proto ho odmítl v jeho 

snažení podporovat, ačkoliv se tím do budoucna zbavil spojence ve své proticísařské 

politice.366 Arnoštův konec byl potom poměrně rychlý. Vrátil se nazpět do Švábska 

do oblasti Schwarzwaldu a živil se loupeživým způsobem života, dokud nebyl obklíčen 

hrabětem Manegoldem, kterému bylo toto území svěřeno pod ochranu.367 V závěrečném 

krvavém střetu dopřává Wipo Arnoštovi po jeho nečestném životě alespoň hrdinskou 

smrt,368 podobně jako umírá Catilina ve vyprávění Sallustia, jehož dílo je v Gestech často 

citováno. Arnoštovo tělo bylo odvezeno do Kostnice, kde z něj sňali klatbu, aby mohl být 

pohřben v kostele Panny Marie. Konrád II. zůstal k svému nevlastnímu synovi tvrdý i 

po smrti. Když mu totiž bylo oznámeno, že padl, prý pouze prohlásil: „Vzteklí psi zřídka 

rozmnoží svůj rod.“ 369 

                                                 
363 WgCh, c. 25: „Ipsa imperatrix Gisela, quod dictu est miserabile, sed actu laudabile, filium inconsultum 

sapienti marito postponens publicam fidem dedit omnibus, quicquid illi accidisset, nullam ultionem 
neque malum animum pro hac re se reddituram fore.“ 

364 WgCh, c. 25: „Imperator vero ducatum Alamanniae Herimanno, iuniori fratri eiusdem Ernesti, dedit 
eumque Warmanno Constantiensi episcopo commendavit.“ 

365 WgCh, c. 37: „Filius imperatricis Herimannus dux Alamannorum, iuvenis bonae indolis et in rebus 
bellicis strenuus, eadem peste gravatus inter manus peritissimorum medicorum V. kal. Augusti non 
sine magno detrimento imperii obiit.“ 

366 WgCh, c. 27: „Interea, dum hoc ageretur, praefatus Ernestus ducatus dignitate privatus… assumpto 
Wezelone milite suo cum aliis paucis perrexit in Franciam Latinam ad Uodonem comitem propinquum 
suum. …A quo dum consilium et auxilium peteret, seu nollet sive non auderet, nihil solatii contra 
imperatorem sibi dedit.“ 

367 WgCh, c. 28: „Dux vero Ernestus reversus iterum in Alamanniam venit ibique in quadam eremo, quae 
Nigra silva dicitur, in locis tutissimis moratus praeda miserabili per aliquod tempus vivebat. 
Ad extremum, dum a militia caesaris undique coarctaretur… Nam Manegoldus, miles imperatoris, 
de Augensi abbatia magnum beneficium habens, ab imperatore …praesidio locatus fuerat, ne dux 
Ernestus praedas aut incendia faceret in regione.“ 

368 WgCh, c. 28: „…secum deliberans melius esse honeste mori quam turpiter vivere.“ 
369 WgCh, c. 28: „Corpus Ernesti ducis in Constantiam delatum prius accepta indulgentia a potestate 

episcopali pro excommunicatione in ecclesia sanctae Mariae sepultum est. Hoc cum nunciatum esset 
imperatori, fertur dixisse: Raro canes rabidi foeturam multiplicabunt.“ 
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Jelikož Wipo využívá jednání Arnošta II. jako odstrašující příklad pro správný 

život tehdejšího šlechtice, na mnoha místech svého líčení úmyslně zveličuje jeho špatný 

charakter a činy, aby co nejvíce zapůsobil na čtenáře. V případě švábského vévody není 

třeba zůstávat jen na literární rovině, protože podobné poučení svých vazalů asi očekával 

i Konrád II. v reálném životě. Proto bylo Arnoštovo odsouzení skutečně prezentováno 

jako proces s velezrádcem. Druhým důležitým motivem je pak jednotný souhlas zástupců 

všech vrstev společnosti – od světských knížat po biskupy včetně Konrádovy rodiny – 

s přísným potrestáním tohoto zločince, což opět symbolizovalo ideál jednoty Říše.  
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6. Italská politika 

Vznešená Itálie spatřila jeho mocné činy 

Svůj postoj k Itálii dal Konrád II. najevo hned několik dní po svém zvolení, když 

23. září 1024 usedl na cášský trůn, kde sedávali římští králové a císaři počínaje Karlem 

Velikým.370 Tímto symbolickým aktem jasně ukázal, že se hlásí k tradici těchto 

panovníků a hodlá pokračovat v jejich politice ovládnutí Imperium Romanum. Císařská 

koruna pro něj byla prioritou, proto se snažil podniknout svou římskou cestu co nejdříve 

to bylo možné. Podobně zodpovědný přístup k Sálcově italské politice lze zpozorovat i 

u Wipona, protože popis obou Konrádových cest přes Alpy na jih a dalšího dění v Itálii 

tvoří téměř třetinu celého díla. Důraz je kladen zejména na první tažení, které bylo právě 

spojeno s vytouženou císařskou korunovací v Římě.  

6. 1. Situace v Itálii před Konrádovým příchodem 

Poprvé se nový panovník sešel s italskými předáky už během okružní cesty Říší 

v květnu 1025 v Kostnici, když zde se svou rodinou a celým dvorem slavil významný 

křesťanský svátek Letnic. Vůdčí postavou zaalpského poselstva byl milánský arcibiskup 

Aribert,371 jenž měl na dění v Regnum Italicum značný vliv a patřil k nejdůležitějším 

postavám tamějšího episkopátu.372 Po smrti císaře Jindřicha II. v červenci 1024 se 

Italové snažili různě využít této okolnosti ve svůj prospěch. K nejbouřlivějším událostem 

došlo v Pávii, kde byla rozbořena starobylá královská falc postavená už za vlády 

ostrogótského krále Theodoricha (474-526), protože se místní chtěli zbavit zničením 

opěrného bodu královské správy dohledu panovníka.373 Konrád II. to pochopitelně 

považoval za prohřešek vůči své vladařské autoritě, proto se s Pávijskými nechtěl 

                                                 
370 WgCh, c. 6: „…ubi publicus thronus regalis ab antiquis regibus et a Carolo praecipue locatus totius 

regni archisolium habetur. Quo sedens… .“ S. Weinfurter, The Salian Century, s. 26.  
371 WgCh, c. 7: „Anno primo regni sui Chuonradus rex diem sanctum pentecostes in Constantia civitate 

celebravit. Ibi archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum caeteris optimatibus Italicis regi 
occurrebat... .“ 

372 H. Wolfram, tamtéž, s. 116. 
373 WgCh, c. 7: „Erat in civitate Papiensi palatium a Theoderico rege quondam miro opere conditum ac 

postea ab imperatore Ottone tertio nimis adornatum. Cognito autem obitu imperatoris Heinrici, 
antecessoris Chuonradi regis, ut mos est hominum semper in novis rebus intemperanter se habere, 
statim Papienses inconsulto ad imbellem aulam ruentes, ausibus inlicitis fregerunt moenia regis 
totumque palatium usque ad imum fundamenti lapidem eruebant, ne quisquam regum ulterius infra 
civitatem illam palatium ponere decrevisset. “ 
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usmířit, dokud stavbu opět nepostaví.374 Daleko větší problém ovšem představovala 

snaha lombardských markrabat prosadit na tamější královský trůn jiného kandidáta než 

Konráda II. Titul italského krále nabídli nejprve francouzskému panovníkovi 

Robertovi II. případně jeho synovi Hugovi, ale byli odmítnuti. Naopak vyjednávání 

s akvitánským vévodou Vilémem V. skončilo jeho souhlasem – i když nabídku přijal 

pro svého syna – zejména z toho důvodu, že mu garantovali všeobecnou podporu 

pro získání císařské hodnosti. Vilém se následně spojil s lotrinskou opozicí i Francouzi, 

aby získal pro kandidaturu syna zahraniční podporu a poškodil svého nepřítele.375 Druhá 

strana však uměla také tahat za nitky, za Konráda se postavili vrcholní představitelé 

italské církve, kteří se rozhodli jednat ihned ve prospěch jeho věci. Jejich vyslanci 

po příchodu do Kostnice Sálce okamžitě ujistili o své náklonnosti, podřídili se mu a 

vybídli ho k cestě do Milána, aby zde přijal královskou korunu, za což byli bohatě 

odměněni.376 Nedlouho poté odstoupil Konrádův akvitánský protikandidát, protože když 

se Vilém V. vydal v létě 1025 sám na lombardské území obhlédnout skutečný stav věcí, 

zjistil, že zdejší situace není pro jeho plány vůbec příznivá. Světská knížata sice stála 

straně jeho syna, ale episkopát ho odmítl a dokonce už přislíbil trůn Konrádovi, navíc se 

ho markrabata snažila přimět ke slibu, aby vyměnil jednotlivé metropolity pro jejich 

spolčení s jeho konkurentem.377 Druhotným pozitivem stáhnutí Akvitánců bylo oslabení 

lotrinské opozice a postupné podrobení – i když v případě Arnošta II. Švábského jen 

dočasné – Konrádových domácích nepřátel. Tím se Konrádovi otevřela cesta pro získání 

nejvyššího panovnického titulu.  

6. 2. První italská jízda, únor 1026 – květen 1027 

Jedním z hlavních důvodů, proč mohl Konrád II. tak rychle vyrazit do Itálie 

za císařskou korunou, bylo stabilizování jeho pozice uvnitř Říše, ať už to bylo způsobeno 

postupným uznáním jeho vlády říšskými předáky během okružní cesty, nebo zlomením 
                                                 
374 WgCh, c. 7: „Aedes publicae fuerant, non privatae; iuris erant alieni, non vestri. Alienarum autem 

rerum invasores regi sunt obnoxii. Ergo vos alienae rei invasores fuistis, igitur regi obnoxii estis. 
Huiuscemodi verbis pluribus instanter obiectis legati frustra temptatam pacem relinquentes abierunt.“ 

375 E. Boshof, Königstum und Königsherrschaft, s. 30.  
376 WgCh, c. 7: „Ibi archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum caeteris optimatibus Italicis… effectus 

est suus fidemque sibi fecit per sacramentorum et obsidum pignus, ut, quando veniret cum exercitu 
ad subiciendam Italiam, ipse eum reciperet et cum omnibus suis ad dominum et regem publice 
laudaret statimque coronaret. …Reliqui vero Italici amplissimis donis a rege honorati in pace dimissi 
sunt.“ 

377 H. Wolfram, tamtéž, s. 115.  
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odporu většiny oponentů. Wipo to potvrzuje ve svém díle sdělením, že se Konrád 

bez obav vydal s vojskem na jih, aniž by bral ohled na marné snažení svých nevěrných 

příbuzných uškodit jeho politickým aktivitám.378 Přesto před svou cestou učinil jedno 

zásadní opatření, totiž že „na radu a přání předních mužů ustanovil svého malého syna 

Jindřicha jako krále a svěřil ho do poručnictví augšpurskému biskupovi Brunovi“. 

Osoba malého následníka a jeho ctihodného opatrovníka měla sloužit jako výstraha 

pro případné nepřítele uvnitř i vně království,379 kromě toho se Konrád snažil tímto 

krokem zajistit do budoucna vládu pro svou Sálskou dynastii. Že byl Jindřich připravený 

začít se podílet na otcově vládě, dokazuje jeho první samostatný politický čin, když se 

krátce předtím nebo dokonce při té samé příležitosti zastal spolu s matkou svého 

nevlastního bratra Arnošta II.380 Tento vévoda se musel posléze za trest přidat 

ke Konrádovu početnému vojsku, které mělo panovníka doprovázet. Samozřejmě 

nesměla v králově doprovodu chybět ani jeho necessaria comes Gisela či další rádci a 

nejvýznamnější představitelé světského i církevního stavu.  

Cesta začínala v Augšpurku – tradičním shromaždišti říšského vojska pro italská 

tažení, odkud panovník vyrazil ke konci února 1026 směrem na jih.381 Ačkoliv italské 

dobrodružství zabírá podstatnou část Gest, jejich autor nepřikládá všem Konrádovým 

zastávkám na tomto území stejnou důležitost, proto je popis dění v prvních měsících 

poněkud nesouvislý. Konrád II. měl putovat přes Veronu do Vercelli, přičemž se vyhnul 

dalším významným lombardským městům Pávii a Milánu.382 U Pávie je to pochopitelné, 

protože její obyvatelé byli kvůli svému prohřešku stále panovníkovými nepřáteli,383 

ovšem přímo do Milána pozval Konráda II. místní metropolita Aribert, aby ho zde 

                                                 
378 WgCh, c. 10: „Eodem tempore …Ernestus dux Alamanniae, Chuono dux Franciae, Fridericus dux 

Liutharingorum cum aliis plerisque contra regem Chuonradum consenserunt et multa molientes 
in cassum praeparantes nihil nisi calamitatem futuram assecuti sunt. Quos omnes rex Chuonradus 
parvi pendens iter suum in Italiam cum copiis destinavit.“ 

379 WgCh, c. 11: „Anno incarnationis Christi MXXVI. Chuonradus rex consilio et petitione principum 
regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit illumque Brunoni Augustensis ecclesiae 
episcopo in tutelam comendavit et supra dictis hostibus suis insidias per filium et caeteros fideles suos 
diligenter opponens… .“ 

380 WgCh, c. 10: „…interventu matris suae reginae et fratris sui Heinrici adhuc parvuli… .“ 
381 F. Rapp, tamtéž, 68. 
382 WgCh, c. 12: „Rex ingressus Italiam per Veronam inter Mediolanum et Papiam Vercellis venit… .“ 
383 WgCh, c. 12: „Ipsos Papienses in gratiam recipere noluit, quia palatium, quod destruxerant, in loco, 

ubi prius fuerat, reaedificare adhuc renuebant.“ 
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korunoval lombardsko-italským králem.384 Jako tradiční datum této slavnostní události 

se udává 25. březen 1026 (svátek Zvěstování Panny Marie), jenž se shoduje 

s Konrádovou oblibou mariánského kultu.385 Wiponovo mlčení ohledně milánské 

korunovace je patrně zapříčiněno klesajícím významem italského královského titulu 

v tehdejší době,386 nárok na hodnost římského císaře stačilo tedy odvozovat pouze 

z pozice „německého“ krále. Konrád II. zamířil na Velikonoce do Vercelli, protože zde 

sídlila další významná postava severoitalského episkopátu a věrný stoupenec zaalpských 

panovníků biskup Lev (998-1026), bohužel tento muž krátce po setkání s panovníkem 

zemřel. Konrád ihned ustanovil jeho nástupce Ardericha (1026-1044),387 což dokazuje, 

že se chopil zodpovědně svých vladařských povinností i v jižní časti Říše. Svou 

vladařskou autoritu se poté snažil prosadit v celé Lombardii, zejména potřeboval zlomit 

zatvrzelý odpor Pávijských a markrabat, která toto město podporovala.388 Přímé dobytí 

Pávie nebylo pro početnost obyvatel možné, proto král zanechal v jeho blízkosti část 

svého vojska, aby plenilo okolí a zabránilo městu v obchodu i plavbě.389 Tvrdý postup 

proti odbojným Ticinským nakonec po dvou letech – Wipo tento interval nejspíš spojuje 

s překlenutím Konrádova italského pobytu do dalšího roku – slavil úspěch, protože ti 

na začátku roku 1027390 „splnili bez dalšího zdržování vše, co nařídil“.391 

Další zpráva o panovníkově italské pouti je v Gestech spojena s Ravennou, kam 

Sálec dorazil ke konci června 1026.392 Jeho poklidný pobyt narušil spor mezi tamější 

                                                 
384 WgCh, c. 7: „…archiepiscopus Mediolanensis Heribertus …ipse eum reciperet et cum omnibus suis 

ad dominum et regem publice laudaret statimque coronaret.“ 
385 B. Schneidmüller, S. Weinfurter, tamtéž, s. 123.  
386 H. Wolfram, tamtéž, s. 117.  
387 WgCh, c. 12: „…Vercellis venit ibique sanctum pascha celebravit. In ipsis diebus paschalibus Leo 

eiusdem civitatis antistes, vir multum sapiens, mundum cum pace reliquit, cui Hardericus 
Mediolanensis canonicus successit.“ 

388 WgCh, c. 12: „Sed defensores eorum Adelbertum marchionem et Willehelmum et caeteros principes 
in iisdem terminis mirabiliter opprimere coepit… .“ 

389 WgCh, c. 12: „Papiensem urbem, quoniam valde populosa fuit, subito capere non potuit. …castrum 
eorum nomine Urbam desolavit et plura alia castella et munitiones firmissimas dissipavit. Ea 
tempestate grande malum factum est in Italia propter contentiones Papiensium; multae eorum 
ecclesiae in circuitu cim ipsis castellis incensae sunt, et populus, qui illuc confugerat, igne et gladio 
periit; agri vastati sunt, vineae truncabantur, exitum et introitum rex prohibebat, navigium abstulit, 
mercimonia vetuit… .“ 

390 E. Boshof, Die Salier, tamtéž, s. 48. 
391 WgCh, c. 12: „…et ita per biennium omnes Ticinenses afflixit, donec omnia, quae praecepit, omni 

dilatione postposita compleverant. “ 
392 H. Wolfram, tamtéž, s. 117.  
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chudinou a královými vojáky, který přerostl v krvavou řež.393 Wipo staví do protikladu 

proradnost Ravennských a jejich nečestný způsob boje se statečnými činy Konrádových 

vazalů.394 Dokonce sám král by se býval vrhl do boje, kdyby jeho lidé nestačili nepřátele 

tak rychle zpacifikovat.395 Přesto se však mohl bohatě projevit jako milosrdný a štědrý 

panovník. Ihned rozkázal ukončit pronásledování poražených a poté vzbouřeným 

měšťanům určil způsob podrobení: „Přišli před krále oděni do pytloviny, bosí a 

s obnaženými meči… a všemožně se před ním káli“.396 Konrádův životopisec zde používá 

ustáleného popisu dané situace, která se opakuje ještě o Velikonocích 1027 v Římě.397 

Královu štědrost pak dokládá příběhem o zraněném rytíři, jenž přišel v boji o jednu 

nohu, proto mu Konrád nechal za odměnu naplnit jeho boty vrchovatě penězi.398 

Při prvním italském tažení projevil Konrád II. velkou prozíravost, když se 

v  letních měsících, při kterých hrozilo ve vojenském ležení velké nebezpečí propuknutí 

nakažlivých nemocí, stáhl zpátky do hor, kde mohlo jeho vojsko přečkat toto nepříjemné 

období beze ztrát.399 Navíc poslal část rytířů zpátky na sever, ať už kvůli odlehčení 

zásobování či za nějakou povinností ve vlasti, jako to platilo v případě švábského vévody 

Arnošta II.400 Během pobytu v horách se králi velmi zavděčil milánský metropolita 

Aribert, protože Konráda i všechen jeho doprovod a zbylou část vojska zaopatřil „po dva 

                                                 
393 WgCh, c. 13: „Eodem tempore rex Chuonradus Ravennam intravit… Quadam die moseri Ravennates 

litem cum exercitu regis commovebant… .“ 
394 WgCh, c. 13: „Quidam in domibus hospites suos agrressi sunt, alii in plateis pugnabant, alii portas 

obsidebant; plures de muris, multi de turribus altis ignavum praelium cum saxis et sudibus 
commiserunt. Econtra Teutonici armis et ingenio reluctantes factis agminibus ante et retro 
Ravennates circumdabant. …Quidam comes  nomine Eppo,  optimus miles de Baioaria, cum fanone 
civitatem exiens  eos, qui pontem superstabant, subiugavit, et plurimi eorum per illum solum de ponte 
praecipitati in aqua necati sunt. “ 

395 WgCh, c. 13: „Rex vero Chuonradus, sicut erat in cubiculo, hanc seditionem intelligens arma corripit, 
equum poscit et egressus atrium, ut vidit Ravennantes bello victos ad ecclesias confugere et undique 
latibula quaerere… .“ 

396 WgCh, c. 13: „..misertus eorum, quoniam ex utraque parte sui erant, exercitum de persecutione civium 
revocavit… Mane autem facto Ravennates, qui remanserant, in cilicio et nudis pedibus atque, exertis 
gladiis… ante regem venientes, sicut ipse praecepit, omnibus modis satisfaciebant.“ 

397 WgCh, c. 16: „Postera die Romani, qui seditionem commoverant, ante imperatorem venientes nudatis 
pedibus, liberi cum nudis gladiis, servi cum torquibus vimineis circa collum, quasi ad suspensionem 
praeparati, ut imperator iussit, satisafciebant.“ 

398 WgCh, c. 13: „Ibi rex Chuonradus maximam munificentiam in quendam sauciatum Teutonicum more 
solito ostendit, cui pes cum magna parte cambae supra talum in pugna penitus abscidebatur: cuius 
ocreas de corio factas rex afferri praecipiens utramque nummis iussit impleri et super grabatum 
sauciati militis iuxta illum poni.“ 

399 WgCh, c. 14: „Eo tempore maximus calor Italiam vexabat, ita ut animalia muta et hominum 
multitudo inde periclitarentur. Rex vero Chuonradus nemini cedens, nisi soli Deo et caloribus aestivis, 
ultra Atesim fluvium propter opaca loca et aeris temperiem in montana secessit… .“ 

400 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 51. 
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měsíce a déle zásobami hodnými krále“.401 Po opadnutí hrozby letních veder pokračoval 

ve své cestě severní Itálií, na které prováděl běžná vladařská opatření, aby zajistil zemi 

mír.402 Tak došel téměř až k východní hranici do města Ivrea, kde se sešel během 

vánočních svátků s vyslanci burgundského krále. Rudolf III. se totiž začal ohledně 

předání svého království přiklánět na Konrádovu stranu, proto chtěl své sympatie 

dokázat příslibem své účasti na císařské korunovaci v Římě.403 Odjezdem z Ivrey začal 

král se svým doprovodem konečně směřovat do věčného města.404 Podobně jako si 

podmanil lombardské území – nedlouho předtím došlo ke smíru s Pávijským za přispění 

clunyjského opata Odila (993-1048) 405 – ovládl Konrád II. postupně také celé 

Toskánsko, kde byl jeho největším nepřítelem markrabě Rainer (+1027) podporovaný 

Luccou.406 Když nedlouho po své porážce Rainer zemřel, nahradil ho v jeho hodnosti 

Bonifác z Canossy, jenž patřil k nejvěrnějším přívržencům zaalpského krále.407  

„A tak triumfálně vjel do Říma.“ 408 Těmito slovy Wipo uvádí jednu 

z nejdůležitějších kapitol svého díla, která je rozdělená na dvě části: slavnostní průběh 

korunovační ceremonie a nepokoje mezi Římany a Němci, v jejichž závěru panovník opět 

prokázal svou bohulibou povahu i postoj spravedlivého soudce. Slavnostní okamžik 

volby a následného pomazání papežem ve Svatopetrské bazilice proběhl na největší 

křesťanský svátek – velikonoční neděli „7. den před dubnovými kalendami“ (26. března) 

za přítomnosti těch nejvýznamnějších postav domácí i zahraniční politiky a tamějších 

měšťanů.409 Při této příležitosti jsou v Gestech za světský stav uvedeni jmenovitě jen 

                                                 
401 WgCh, c. 14: „..ibique ab archiepiscopo Mediolanensi per duos menses et amplius regalem victum 

sumptuose habuit.“ 
402 WgCh, c. 14: „Hinc decedens tempore autumnali Italiam planam iterum peragrans habitis conciliis et 

regalibus colloquiis in oportunis locis atque rebelles in vincula mittens regnum pacificavit… .“ 
403 WgCh, c. 15: „Inchoante anno nativitatis Christi millesimo XXVII. rex Chuonradus in Iporegia civitate 

natalem Domini celebravit. Illuc Ruodolfi regis Burgundiae legati venerant promittentes illum Romam 
venturum ad electionem et consecrationem imperatoriam regis Chuonradi, quod rex gratanter 
accepit… .“ 

404 WgCh, c. 15: „…ipse Padum transiens ad Romam tendere coepit.“ 
405 H. Wolfram, tamtéž, s. 121.  
406 WgCh, c. 15: „Veniens autem ad Lucam civitatem invenit eam sibi adversam cum Reginhero 

marchione. Ibi rex paululum moratus post paucos dies civitatem et marchionem in deditionem 
acceperat omnemque Tusciam sibi breviter subiugavit… .“ 

407 E. Boshof, Die Salier, s. 48.  
408 WgCh, c. 15: „Sicque triumphando Romanam visitat arcem.“ 
409 WgCh, c. 16: „Igitur rex Chuonradus Romam ingressus eodem anno ut supra, id est a nativitate 

Salvatoris MXXVII, indictione decima, a papa Iohanne et universis Romanis regio honore mirifice 
receptus et in die sancto paschae, qui eo anno VII. kalendas Aprilis terminabatur, a Romanis 
ad imperatorem electus imperialem benedictionem a papa suscepit.“ 
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burgundský panovník Rudolf III. a král Anglie, Norska a Dánska Knut Veliký,410 ačkoliv 

do města přijel v doprovodu svého opatrovníka také následník trůnu.411 Kromě nich 

přihlíželi Konrádově korunovaci jistě němečtí metropolité Aribo z Mohuče, Poppo 

z Trevíru, Dětmar II. ze Salcburku (1025-1041) a Hunfried z Magdeburku, dále jejich 

italští kolegové Aribert z Milána, Heribert z Ravenny (1019-1027) a Arderich z Vercelli, 

kteří výrazně ovlivnili následné dění v Římě, kolem šestnácti opatů v čele s Odilem 

z Cluny a nespočet duchovních z blízka i z dáli.412 Wipo chtěl skrze účast dalších 

evropských panovníků dodat celé události na vznešenosti,413 ale oba muži přišli 

na slavnost také z pragmatických důvodů, obzvlášť Knut získal pro své poddané řadu 

ekonomických zvýhodnění.414 Samotné zvolení Konráda římským císařem spočívalo 

v tradiční aklamaci přítomných Římanů.415 Korunovační akt a svátostné pomazání 

císařského páru poté provedl papež Jan XIX. (1024-1032),416 jenž pocházel 

z šlechtického rodu Tusculských a stejně jako jeho nástupce Benedikt IX. (1033-1045) 417 

neodporoval Sálcovým politickým záměrům.418 Líčení průběhu ceremonie je ve srovnání 

s Mohučí v září 1024 výrazně stručnější, protože od císaře bylo očekáváno stejně 

spravedlivé a zbožné chování, jako už Konráda poučil Aribo ve své katedrále před 

necelými třemi lety. V Gestech je zdůrazněn především fakt, že Konrád II. dosáhl 

na vznešený císařský titul „caesar et augustus“, 419 což z něj učinilo vládce západního 

křesťanstva. Zisk této hodnosti se nepromítl pouze do Konrádovy titulatury, ale tento 

ideologicko-mocenský postoj se projevuje na dalších symbolech panovnické moci: na 

bule datované rokem 1033 je vyobrazen Řím jako „Aurea Roma“ a vše doplňuje nápis 

„Roma caput mundi regit orbis frena rotundi“, oblouk říšské koruny zase nese text 

                                                 
410 WgCh, c. 16: „His ita peractis in duorum regum praesentia, Ruodolfi regis Burgundiae et Chnutonis 

regis Anglorum… .“ 
411 E. Boshof, Die Salier, s. 48. 
412 W. Goez, tamtéž, s. 121. H. Wolfram, tamtéž, s. 124. Oba autoři se rozcházejí v počtu přítomných 

německých arcibiskupů, Wolfram uvádí čtyři, Goez dokonce pět.  
413 WgCh, c. 16: „His ita peractis in duorum regum praesentia, Ruodolfi regis Burgundiae et Chnutonis 

regis Anglorum, divino officio finito imperator duorum regum medius ad cubiculum suum honorifice 
ductus est.“ 

414 E. Boshof, Die Salier, s. 49.  
415 WgCh, c. 16: „…a Romanis ad imperatorem electus… .“ 
416 WgCh, c. 16: „…et imperialem benedictionem a papa suscepit. Quin etiam regina Gisela imperatricis 

consecrationem et nomen ibidem accepit.“ 
417 Lexikon des Mittelalters, CD-ROM Ausgabe, Verlag J. B. Metzler 2000.  
418 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 157.  
419 WgCh, c. 16: „Caesar et augustus Romano nomine dictus.“ 
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Chuonradus Dei gratia Romanoru(m) imperator aug(ustus).420 Bezprostředně 

po Konrádově povýšení došlo ve městě k nepokojům mezi usedlíky a císařovými muži. 

Wipo vidí příčinu v hádce o volí kůži, která rychle přerostla ve rvačku, potom „se 

vzbouřilo celé císařovo vojsko a z obou stran se seběhli ozbrojení rytíři na koních i 

pěšáci.“421 Ve skutečnosti byla situace v Římě napjatá už předtím, protože došlo ke sporu 

mezi milánským a ravennským arcibiskupem za přítomnosti Konráda přímo před 

vstupem do baziliky Sv. Petra. Aribert i Heribert si totiž nárokovali právo odvést krále 

k oltáři a tím dokázat svůj primát v italském episkopátu. Sálec se sice rychle poradil 

s papežem a jinými biskupy a chtěl tuto přednost přenechat Milánu, ovšem Aribert se 

mezitím uraženě vzdálil. Nakonec panovníka odvedl vercellský arcibiskup Arderich.422 

Konflikt mezi dvěma ctihodnými zástupci církve, stejně jako jiné prohřešky představitelů 

této části společnosti, Wipo jako klerik ve svém díle téměř nezmiňuje, proto se také 

v případě vzpoury v Římě zaměřuje jen na boje rytířů. Mezi nimi pochopitelně straní 

Němcům, přičemž vyzdvihuje hrdinské chování jistého bavorského šlechtice Berengara, 

jenž si vysloužil být za odměnu pohřben vedle císaře Oty II.423 Poražené Římany 

Konrád II. ušetřil, symbolický průběh jejich podrobení, který byl zmiňován už 

v souvislosti se vzpourou v Ravenně, ovšem Sálce jasně prezentuje jako svrchovaného 

vládce tradičního centra Římské říše.424  

Poslední etapu Konrádovy italské cesty spojuje Wipo s návštěvou nejjižnější části 

Říše, kde si panovník buď silou nebo mírovým vyjednáváním podmanil Benevento, 

Capuu a další města tohoto kraje. Dokonce se mu podařilo zapojit do svých služeb také 

přistěhovalé Normany výměnou za ochranu před Řeky.425 Je otázkou, jak Konrád v tak 

                                                 
420 S. Weinfurter, Das Reich im Mittelalter, s. 85-86. F. Rapp, tamtéž, s. 70. Překlad: Řím, hlava světa, drží 

otěže okolního světa. Konrád z Boží milosti vznešený císař římský.  
421 WgCh, c. 16: „In ipsis diebus paschalibus inter Romanos et Teutonicos pro vili causa orta est seditio 

magna. Contendebant duo pro corio bovis, cumque se invicem pugnis caedere coepissent, totus 
exercitus imperatoris commotus est, et armati equites et pedites ex utraque parte convenerunt.“ 

422 Goez, tamtéž, s. 121-122.  
423 WgCh, c. 16: „Ibi interfectus est ex nostra parte quidam iuvenis nomine Berengarius, filius Liutoldi 

comitis de Alamannia, multum nobilis et bellicosus nimis. Imperator vero praedictum iuvenem, 
quoniam sibi dilectus et familiaris fuerat, iuxta tumulum caesaris Ottonis sepeliri praecepit.“ 

424 Viz poznámka 370. Konrád II. nezapomněl ani na svou další vladařskou povinnost dohlížet jako 
vicarius Christi na náboženskou jednotu v Říši, proto svolal spolu s Janem XIX. na 6. dubna 1027 
do Lateránu synodu, kde se za jeho předsednictví projednávaly aktuální problémy – spor o prvenství 
v italském episkopátu mezi Milánem a Ravennou a spor o právo jurisdikce nad městem Grado mezi 
aquilejským patriarchou Popponem a Benátky. Goez, tamtéž, s. 123.  

425 WgCh, c. 17: „… imperator in Apuliam processit et Beneventanum et Capuam ac reliquas civitates 
illius regionis seu vi sive voluntaria deditione sibi subiugavit et Nortmannis, qui de patria sua, nescio 
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krátké době stihl dojet až na samou hranici Říše, provést tolik vládních rozhodnutí a být 

1. května 1027 opět v Ravenně.426 Přesto je význam jeho počínání na jihu zřejmý. Jakmile 

ho získání císařského hodnosti legitimovalo k zahájení zahraniční politiky vůči 

Konstantinopoli, hodlal si na této politické rovině udržet s východním císařstvím 

přinejmenším rovnocenné postavení. Po cestě na sever plnil Konrád II. svědomitě své 

panovnické povinnosti, především zajišťoval zemi mír a bezpečí, kterého se jí před jeho 

příchodem moc nedostávalo.427 V Gestech dokládá Sálcovo spravedlivé jednání příběh 

o přísném potrestání jistého tyrana Thasselgarda.428 Potom už byl spěch s návratem 

za Alpy, protože další vzpoura Arnošta II. si také žádala císařův zásah.429 

Líčení prvního Konrádova italského tažení nemusel Wipo příliš idealizovat, 

protože s výsledkem této cesty mohl být Konrád II. skutečně spokojen. Bez problému 

dosáhl císařské koruny, většina Itálie se mu dočasně víceméně podřídila – obzvlášť se 

mohl spoléhat na italský episkopát a postavu toskánského markraběte Bonifáce 

z Canossy – a v neposlední řadě důrazně vymezil rovnocenné postavení Říše vůči druhé 

dědičce římské tradice. Důležitým měřítkem úspěchu byl ovšem také návrat Konráda 

včetně jeho doprovodu beze ztrát do vlasti. Cesta do Itálie totiž skrývala nebezpečí 

různých nakažlivých chorob, kterým mohl padnout za oběť i samotný panovník, jak se 

stalo v případě Oty III.430 Konrád toto riziko moudře značně omezil, protože se v prvním 

roce svého pobytu stáhl s vojskem do hor a v roce 1027 se rychle obrátil k domovu ještě 

před začátkem největších veder. Při další cestě na jih už bohužel tolik štěstí neměl.  

6. 3. Druhá italská jízda, listopad 1036 – červenec 1038  

Když Konrád II. na konci května 1027 vstoupil opět na bavorské území, možná se 

domníval, že už nebude muset Alpy znovu překročit. Na přelomu roku 1035/1036 ovšem 

                                                                                                                                                              
qua necessitate compulsi, in Apuliam confluxerant, ibi habitare licentiam dedit et ad defendendos 
terminos regni adversus Graecorum versutias eos principibus suis coadunavit.“ 

426 H. Wolfram, tamtéž, s. 129.  
427 WgCh, c. 18: „…per omnem illam provinciam pax et securitas diu latentes simul emerserant.“  
428 WgCh, c. 18: „ Quem cum videret, fertur dixisse imperator: Nonne est hic ille leo, qui devoravit bestias 

Italiae? Per sanctam crucem Domini, talis leo non comedet amplius de pane meo! Et hoc dicens statim 
cunctis principibus regni adiudicantibus praecepit illum in patibulum suspendi.“ 

429 WgCh, c. 19: „Sic posthabita lege et iustitia usque ad imperatoris reditum iniquis conatibus 
insistebat.“ 

430 H. Keller, Otoni, Vyšehrad, Praha 2004, s. 65. 
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došlo v Itálii k nepokojům mezi valvassory431 a velkými lenními pány kvůli příkořím, 

které museli nižší vazalové snášet. Jejich spor vyústil ve válečný střet na Campo Malo 

nedaleko Lodi, v němž valvassoři zvítězili.432 Bylo proto nutné, aby císař jako nejvyšší 

ochránce míru a spravedlivý zastánce prosebníků celou věc náležitě prošetřil. Wipo mu 

při této příležitosti vkládá do úst památnou větu, jež předesílá Sálcovy rozhodné kroky 

proti viníkům: „Jestliže Itálie hladoví po právu, dá-li Bůh, nasytím ji dosyta zákony.“433 

Přesto je v Gestech při líčení druhého italského dobrodružství patrná jistá nerozhodnost 

autora, jak s bouřlivými událostmi v Lombardii naložit a které straně projevit zcela své 

sympatie. Celý spor totiž vznikl kvůli milánskému arcibiskupovi.434 Pomine-li člověk 

Wiponovu zaujatost ve prospěch zástupce církevního stavu, která je v těchto kapitolách 

opravdu výrazná, Aribert se dosud osvědčil jako věrný stoupenec sálského panovníka, ať 

už se jednalo o ústřední roli při ovládnutí Regnum Italicum nebo po císařově odjezdu z 

Itálie v podpoře jeho zahraniční politiky – výrazně se zasloužil v roce 1034 o dobytí 

Burgundska na Odonovi II. z Champagne. Současně ale budoval v Miláně vlastní 

neomezenou mocenskou základnu na úkor valvassorů, což mělo za následek výše 

uvedené confusio.435 Kritika se přesto snesla i na vzbouřené šlechtice, protože vzali 

svéhlavě spravedlnost do vlastních rukou, aniž by počkali na císařovo rozhodnutí.436 

Dalším důvodem Wiponovy nejistoty může být fakt, že následný boj mezi Sálcem a 

milánským metropolitou zůstal bez konkrétního vítěze, proto se z něho nedalo vyvozovat 

jasné ponaučení. Při popisování událostí na jihu Itálie už je životopiscova pozice 

                                                 
431 Valvassor je typ svobodného nižšího vazala, rytíře (miles) v severní Itálii, tento pojem je použit poprvé 

v Konrádově lenním zákoníku 28. května 1037 Constitutio de feudis. H. Wolfram, tamtéž, s. 147.  
432 WgCh, c. 34: „Item eodem tempore magna et modernis temporibus inaudita confusio facta est Italiae 

propter coniurationes, quas fecerat populus contra principes. Coniuraverant enim omnes valvasores 
Italiae et gregarii milites adversus dominos suos et omnes minores contra maiores, ut non paterentur 
aliquid sibi inultum accidere a dominis suis supra voluntatem ipsorum… Interea principes Italici male 
conceptam coniurationem periculum generare posse scientes convenerunt simul cum minoribus et 
prius exhortationibus et consiliis hoc recens malum destruere conabantur. Cum hoc non procederet, 
temptabant bello superare, sed inito praelio minorum incredibilis multitudo sola impressione 
catervarum vicit… .“ E. Hlawitschka, tamtéž, s. 162.  

433 WgCh, c. 34: „Si Italia modo esurit legem, concedente Deo bene legibus hanc saciabo.“ 
434 WgCh, c. 35: „Imperator vero vocato archiepiscopo praecepit, ut satisfaceret omnibus. Quod dum 

archiepiscopus renueret, sensit imperator omnem illam coniurationem Italiae ipsius consilio factam 
esse.“ 

435 H. Wolfram, tamtéž, s. 136, 139.  
436 WgCh, c. 34: „…dicentes, si imperator eorum nollet venire, ipsi per se legem sibimet facerent.“ 
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jednodušší, protože zde Konrád II. vše dovedl za pomoci svého syna a spoluvládce 

Jindřicha III. zdárně do konce.437  

Císař vyrazil podruhé na jih za Alpy v listopadu 1036 a po povinné zastávce 

ve Veroně během vánočních svátků spěchal do ohniska problému – Milána.438 Jeho cesta 

ovšem nebyla zpočátku příliš úspěšná. Nejdříve se slavnostní uvítání v Milánu rychle 

změnilo ve vzpouru měšťanů a v Pávii, kam bylo jednání přesunuto, se zase odmítl 

podrobit obviněný Aribert, ten vše nakonec korunoval svým lstivým útěkem z vězení, kde 

ho měl hlídat korutanský vévoda Konrád Mladší a aquilejský patriarcha Poppo.439 

Ačkoliv milánský arcibiskup po svém návratu do města „neopominul učinit nic, čímkoliv 

mohl císaři uškodit“, Wipo přesto kritizuje tvrdý postup vicaria Christi vůči Aribertovi, 

stejně jako odsouzení a vyhnání metropolitů z Vercelli, Cremony a Piacenzy, kteří se 

s ním spolčili, protože se nehodí, aby „byli Kristovi kněží odsouzeni bez soudu“.440 

Ze stejného důvodu není v Gestech zmiňováno ani další císařovo protiopatření: 

Benedikt IX. na jeho žádost o Velikonocích 1038 konečně vzdorného arcibiskupa 

exkomunikoval.441 Mezitím mezi oběma muži vypukla otevřená válka, Konrádovo vojsko 

plenilo okolí Milána442 a arcibiskup naopak usiloval o spojenectví s  císařovým 

protivníkem Odonem za příslib italské a císařské koruny. Tyto plány vzaly ovšem za své, 

když byl francouzský hrabě na podzim 1037 zabit při neúspěšném vpádu do Dolního 
                                                 
437 WgCh, c. 37: „…caeterisque rebus ad voluntatem suam per regnum compositis patriam revisere 

decrevit.“ 
438 WgCh, c. 35: „Eodem anno, ut dictum est, imperator Chuonradus cum filio Heinrico rege Italiam 

intravit cum exercitu et celebravit natalem Domini Veronae anno dominicae incarnationis MXXXVII. 
Inde ad Mediolanum veniens ab Heriberto archiepiscopo magnifice receptus est in ecclesia sancti 
Ambrosii.“ 

439 WgCh, c. 35: „In ipsa die, nescimus cuius consilio, pene gravis tumultus factus est populi 
Mediolanensis quaerentis ab imperatore, si vellet favere coniurationi eorum. Unde commotus 
imperator praecepit, ut omnes in urbem Papiensem ad generale colloquium convenirent. …In ipso 
placito quidam Hugo comes et alii quam plures Italici appellabant archiepiscopum Mediolanensem 
pro multis causis, quibus eos offenderat. Imperator vero vocato archiepiscopo praecepit, ut 
satisfaceret omnibus. Quod dum archiepiscopus renueret… deinde commendavit eum in custodiam 
Poponi patriarchae Aquilegiensi et Chuononi duci Carentanorum. …Quadam nocte quidam 
de familiaribus archiepiscopi collocavit se vice ipsius in lecto, quo ipse iacere solebat, et superducto 
coopertorio latuit, ut ita falleret custodes. Archiepiscopus adducto sibi equo a quodam fugit… .“ 

440 WgCh, c. 35: „Deinde, quicquid poterat moliri contra imperatorem, non praetermisit. …Eodem anno 
in Italia tres episcopi, Vercellensis, Cremonensis, Placentinus, apud imperatorem accusati sunt, quos 
imperator comprehensos exulari fecit. Quae res displicuit multis, sacerdotes Christi sine iudicio 
damnari.“ 

441 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 162.  
442 WgCh, c. 35: „Eo tempore imperator Mediolanenses nimium afflixit et, quoniam urbem antiquo opere 

et maxima multitudine munitam capere non poterat, quod in circuitu fuerat, igne et gladio 
consumpsit. 
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Lotrinska.443 Wipo ve svém vyprávění vyzdvihuje v rámci bojů mezi císařskými a 

Milánskými obléhání pevnosti Corbetta,444 protože zde došlo během oslavy Svatodušních 

svátků k děsivému úkazu na nebi a hřmění, z čehož se někteří svědci této události 

pomátli na rozumu nebo jim to dokonce přivodilo smrt.445 Zůstává otázkou, co autor 

Gest popisem tohoto „zázraku“ sledoval, protože v tehdejší době byla takováto zjevení 

chápána spíše jako zlé znamení. Jeden šlechtic z císařova doprovodu prý dokonce spatřil 

sv. Ambrože, jenž hrozil útočníkům za jejich postup vůči jeho svatému sídlu.446 Možná to 

mělo zdůvodnit, proč se císaři nepodařilo Milán nakonec dobýt, když za ním stála 

ochrana světce. Na druhou stranu se člověk dostává kritikou svrchovaného a z Boží 

milosti vyvoleného panovníka na tenký led. Konrád se potom snažil marně dosadit 

do úřadu milánského arcibiskupa kanovníka Ambrože, proti kterému se postavili 

Aribertovi věrní stoupenci447 Zajímavým dodatkem je Wiponovo tvrzení, že odpor 

Milánských vůči svému novému, ne zcela legálně dosazenému pastýři probíhal 

„se svolením krále Jindřicha“.448 Konrádův syn měl totiž z jeho pohledu ještě lepší 

vlastnosti než otec a pokud Konrád náhodou v něčem pochybil – zejména ve vztahu 

k církvi – Jindřich III. to svým jednáním přinejmenším napravil.449 V létě 1037 přerušil 

panovník kvůli hrozícímu parnu obléhání města a stáhl se opět do hor. Na podzim se 

ovšem nevrátil k Milánu, protože Aribert byl dočasně oslaben ztrátou svých spojenců 
                                                 
443 WgCh, c. 35: „… comes Uodo de Francia in regno imperatoris quaedam loca invadens… interfectus 

est, et vexillum eius caesari in Italiam allatum hostem interemptum testabatur.“ 
444 Den před Corbettou 28. května vyhlásil císař proslulý lenní zákoník Constitutio de feudis, který měl 

valvassorům zajišťovat především dědičné držení lén, čímž splnil částečně cíl své cesty – zastat se 
utiskovaných. H. Wolfram, tamtéž, s. 147-148. 

445 WgCh, c. 36: „Eodem tempore, dum imperator quoddam castrum sancti Ambrosii, quod Curbitum 
dicitur, iuxta Mediolanum obsideret, accidit ibi, quod plures pro miraculo habuerunt. In dominica 
sancta pentecostes ante horam tertiam de magna serenitate coeli subito fulmina cum tonitruis 
eruperunt tantae fortitudinis, ut multa pars hominum et equorum periret in castris. Quidam 
prae tanto terrore in excessum mentis venerunt, ita ut post aliquos menses vix illis sensus redierit.“ 

446 H. Wolfram, tamtéž, s. 149.  
447 WgCh, c. 36: „Eo tempore imperator archiepiscopatum Mediolanensem Ambrosio Mediolanensi 

canonico dedit, licet illi ista donatio parum profuisset. Nam cives Mediolanenses, quicquid habuit idem 
Ambrosius in illorum territorio, demoliebantur et suum archiepiscopum Heribertum usque obitum 
eius cum honore retinuerunt… .“ 

448 WgCh, c. 36: „sed tamen cum gratia Heinrici regis filii imperatoris… .“ 
449 WgCh, c. 8: „Sed filius eius tertius Heinricus …optime et sine omni scrupulo patrium votum expiavit, 

quia in omni vita sua pro omnibus dignitatibus ecclesiasticis unius oboli precium non dicitur adhuc 
accepisse.“  
WgCh, c. 26: „Sed filius suus rex Heinricus adhuc puerulus …legatione Stephani regis pacem rogantis 
accepta unico consilio principum regni patre nesciente gratiam reconciliationis annuit.“ 
WgCh, c. 35: „Referebant nobis quidam piissimum nostrum Heinricum regem filium imperatoris salva 
reverentia patris clam detestari praesumptionem caesaris in archiepiscopum Mediolanensem atque 
in istos tres.“ 
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ve Francii i v Itálii,450 ale rozhodl se pro cestu na jih.451 O dalším postupu proti 

Milánským bylo potom rozhodnuto na Konrádově zpáteční cestě v Ravenně, kde se mu 

podařilo italské šlechtice zavázat ke slibu, aby v této válce každoročně pokračovali.452  

Z druhé etapy italské jízdy je v Gestech jmenovitě uvedeno jen několik zastávek. 

Prvním z nich je Parma, kde panovník se svým dvorem oslavil Vánoce. Tamější měšťané 

ale na své hosty během svátků zaútočili, proto je Konrád II. nechal přísně potrestat.453 

Zařazením popisu této události sledoval Wipo jasný záměr, totiž vylepšit panovníkovu 

pověst po nepříliš úspěšných zásazích v Lombardii. Parmští tak nedostali možnost 

pokorně litovat svého prohřešku, jak se stalo v Ravenně nebo Římě během první italské 

cesty, ale jejich trest měl ostatním ukázat, že „jejich provinění nezůstalo bez pomsty“.454 

Z podobného důvodu je dále velká pozornost věnovaná Konrádovým politickým 

aktivitám v Apulii. Císař je prezentován jako nositel míru, který „pouhým rozkazem 

utišil jednotlivé spory“ v této části Říše.455 Závěr kapitoly je ovšem spojen asi s největším 

neúspěchem celého tažení. Protože se císař se svým doprovodem zdržel na jihu příliš 

dlouho, nestačil se vrátit do mírnější klimatické oblasti před vypuknutím letních veder. 

Následkem toho vypukla ve vojsku „velká morová nákaza a nebrala zřetel ani na věk 

ani na postavení“.456 Kromě značné části rytířů zemřela kvůli této nemoci mladá 

Jindřichova manželka Gunhilda a švábský vévoda Heřman IV., jejichž předčasné smrti 

Wipo velmi lituje, protože v jeho očích představovali oba budoucí naději Říše.457 

                                                 
450 E. Boshof, Die Salier, s. 80.  
451 WgCh, c. 36: „Imperator disperso exercitu per regiones ipse ad montuosa loca secessit propter 

refrigerium, quoniam ea aestate magnus calor imminebat. Eodem anno hiberno tempore collecto 
exercitu imperator transcendens Padum ad Parmam civitatem venit… .“ 

452 WgCh, c. 37: „Ibi dispositis obsidionibus et insidiis adversus Mediolanenses, qui adhuc sibi rebelles 
fuerant… .“ 

453 WgCh, c. 37: „…ad Parmam civitatem venit, ibi natalem Domini celebravit inchoante anno dominicae 
incarnationis MXXXVIII. In ipsa die nativitatis Domini inter Teutonicos et cives Parmenses magna 
seditio orta es… Et imperator post incendium magnam partem murorum destrui praecepit… .“ 

454 WgCh, c. 37: „…ut eorum praesumptionem non inultam fuisse haec ruina aliis civitatibus indicaret.“ 
455 WgCh, c. 37: „Imperator autem ad terminos imperii sui perveniens Troiam, Beneventanum et 

Capuam aliasque civitates Apuliae lege et iustitia stabilivit, dissensiones, quae erant inter Nortmannos 
extraneos et indigenas, sola iussione sedavit et cunctis offensionibus de regno sublatis feliciter reversus 
Ravennam venit.“ 

456 WgCh, c. 37: „Eo tempore propter nimium calorem nimia contagio pestilentiae exercitum invasit 
neque aetatibus neque personis pepercit.“ 

457 WgCh, c. 37: „Ibi regina Chunelindis, coniunx Heinrici regis, XV. kal. Augusti quasi in limine vitae 
ingressu mortis occubuit… Filius imperatricis Herimannus dux Alamannorum, iuvenis bonae indolis et 
in rebus bellicis strenuus, eadem peste gravatus inter manus peritissimorum medicorum V. kal. 
Augusti non sine magno detrimento imperii obiit. …Eodem mense atque sequenti maxima multitudo 
exercitus morbo contacta periit.“ 
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Ve srovnání s tažením na jih před deseti lety byl tentokrát výsledek cesty poněkud 

rozpačitý a to samé platí i pro zápis v Gestech. Jasným úspěchem byla pouze Konrádova 

opatření v Apulii, což Wipo dokládá i veršem v kantiléně za mrtvého panovníka: 

„Hesperie padla na kolena a poklonila se před vládcem.“458 Ovšem problematika Milána 

a jeho metropolity postrádá jasné rozřešení, ať už je to způsobeno odmítnutím Wipona 

zkritizovat příslušníka církve, nebo faktem, že Konrád zemřel dříve, než stačil vše 

uspokojivě vyřešit.  

                                                 
458 WgCh, c. 40: „Hesperia se postravit, imperanti supplicavit.“ 
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7. Burgundsko 

Byl odhodlaný spíše svou Říši rozšířit než zmenšit 

Připojení Burgundského království k Říši bylo pro Konráda po získání titulu 

římského císaře další prioritou v jeho politických plánech. Podobnou důležitost přisuzuje 

této problematice také Wipo ve svém díle, jehož podstatnou část tvoří právě líčení 

Sálcova úsilí podrobit trvale toto území dohledu císařské moci.459 Získání Burgundska 

v sobě skrývalo dvě velká úskalí, nejdříve bylo nutné přesvědčit stávajícího 

burgundského panovníka o zachování staré dohody o předání své země a poté ubránit 

toto dědictví před dalšími konkurenty uvnitř i vně Říše. Konrádovi trvalo téměř celý 

život, než oba kroky úspěšně podstoupil, přesto Wipo nevyzdvihuje jenom jeho zásluhy, 

ale oceňuje také přínos jeho předchůdce i nástupce, protože Jindřich II. „ve snaze 

ovládnout Burgundsko dobře vytrval“ a Jindřich III. zde zas „vládl se vznešeností 

v období míru i ve válce“.460 Kontinuita těchto tří panovníků a jejich činů ve vztahu 

k Burgundsku předesílá Konrádovo transpersonální chápání Říše, kterého později využil 

právě při vyjednávání s Rudolfem III. 

7. 1. Situace po smrti Jindřicha II.  

V době Sálcova nástupu na říšský královský trůn ovládal burgundské území 

Rudolf III., blízký příbuzný královny Gisely.461 Tento panovník si vysloužil zpočátku 

Wiponovu i Konrádovu kritiku, protože téměř porušil své královské slovo. Po smrti 

císaře chtěl totiž zneplatnit dohodu,462 kterou oba muži uzavřeli již v roce 1006, aby se 

vyřešila otázka burgundského nástupnictví po Rudolfově smrti, jehož manželství 

s královnou Imgardou zůstalo bezdětné.463 Burgundský trůn získal se souhlasem 

tamějších předáků a ne zrovna zadarmo syn královy nevlastní sestry Gisely,464 přičemž 

                                                 
459 WgCh, c. 1, 8, 15, 16, 19, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 38.  
460 WgCh, c. 1: „Quod autem modo subiecta est, trium regum gloriae asscribitur. Secundus Heinricus 

imperator primum eam subicere temptavit et bene in hoc studio perseveravit. … Ad extremum rex 
Heinricus tertius, pius, pacificus, Linea Iustitiae, bello et pace eandem Burgundiam temperavit cum 
magnificentia.“ 

461 WgCh, c. 8: „…postea Gisela regina, filia sororis ipsius regis Ruodolfi… .“ 
462 WgCh, c. 8: „Sed defuncto imperatore Heinrico Ruodolfus rex promissa sua irrita fieri voluit.“ 
463 E. Boshhof, Die Salier, s. 44.  
464 WgCh, c. 8: „…secundum Heinricum imperatorem, filium sororis suae, in regnum invitavit eumque 

post vitam suam regem Burgundiae designavit et principes regni iurare sibi fecit. Ad quam rem 
commendandam imperator Heinricus infinitam pecuniam saepe et saepissime consumpsit.“ 
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tato úmluva vycházela hlavně z dědického práva mezi příbuznými a až dodatečně byl 

potvrzen lenní vztah mezi královstvím a Říší. Z Rudolfova pohledu smrt druhého aktéra 

dohody její platnost ukončila, proto se necítil být zavázán novému sousednímu 

panovníkovi. Konrád byl však jiného názoru: burgundský král slíbil své království 

připojit k Říši a z transpersonálního hlediska Říše nikdy nezaniká, z toho vyplývá, že 

nemůže zaniknout ani tento slib.465 Wipo výborně vystihuje postoj svého hrdiny 

k Burgundsku tvrzením, že „byl odhodlaný spíše svou Říši rozšířit než zmenšit a přál si 

sklidit plody práce svého předchůdce.“466 V této záležitosti Konrádovi velmi pomohla 

jeho manželka Gisela, která mohla využít nejen svých diplomatických schopností, ale 

jako Rudolfova neteř také příbuzenského vztahu467 nemluvě o malém Jindřichovi jako 

legitimním dědici Burgundského království v druhém stupni. Gisela se svým synem 

nebyli ovšem jediní, kdo mohl apelovat na dědické právo – nejblíže stál francouzský 

hrabě Odo z Champagne přes svou matku Bertu a na stejné pozici jako Jindřich byl jeho 

nevlastní bratr Arnošt II. Švábský popř. Heřman IV. a bratranec jeho otce Konrád 

Mladší, který byl synem další Rudolfovy neteře Matyldy.468 Kromě malého Heřmana se 

všichni tři muži snažili své nároky skutečně, i když s rozdílnou úspěšností prosadit, což 

v závěru vedlo k opravdové válce o burgundské území. 

7. 2. Dohoda s Rudolfem III.  

K prvnímu kroku k ovládnutí Burgundska ze strany Konráda II. došlo už na konci 

jeho okružní cesty po Říši v červnu 1025 v Basileji, když zde rozkázal obsadit hranici 

mezi oběma zeměmi, aby „mohl pozorně pozorovat, zda král Rudolf dostojí svým 

slibům.“469 Další doklad pokračující burgundské politiky se v Gestech objevuje až 

při popisu králova pobytu v Ivrey o dva roky později. O Vánocích 1027 navštívili toto 

město legáti z Burgundska, aby sálského panovníka ujistili o opětovném příklonu svého 

království k Říši, což měl symbolizovat slib, že Rudolf III. osobně přijede do Říma 

                                                 
465 H. Wolfram, tamtéž, s. 84.  
466 WgCh, c. 8: „Chuonradus autem rex magis augere quam minuere regnum intentus, antecessoris sui 

labores metere volens… .“ 
467 WgCh, c. 8: „Quos postea Gisela regina, filia sororis ipsius regis Ruodolfi, bene pacificavit.“  
468 Hlawitschka, tamtéž, s. 292-293.  
469 WgCh, c. 8: „Rex vero Chuonradus colloquio regali habito Basileae et terminis Burgundiae ultra 

voluntatem Ruodolfi, eiusdem Burgundiae regis… ut animadverteret, si rex Ruodolfus promissa 
attenderet.“ 
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na císařskou korunovaci.470 Je pravděpodobné, že po odchodu Konráda z Basileje 

probíhala mezi oběma dvory nějaká zákulisní jednání, jejichž výsledkem bylo 

přehodnocení postoje burgundského krále ve prospěch starého spojenectví. Rudolf svůj 

slib z Ivree skutečně dodržel a dokonce se osobně zapojil do průběhu korunovační 

ceremonie, protože společně se severským králem Knutem Velikým doprovodili nového 

císaře ze Svatopetrské baziliky na slavnostní hostinu.471 Že jeho přítomnost na císařském 

dvoře o Velikonocích nebyla jen nahodilou akcí, ale vycházela z vědomé snahy o budoucí 

spolupráci s Říší a jejím panovníkem, dokazuje už prozíravé jednání burgundského krále 

se svým prasynovcem Arnoštem II. Když se tento švábský vévoda znovu vzbouřil proti 

císaři, jedním z jeho plánů bylo vytvořit spojenectví právě s Rudolfem, aby zaprvé získal 

materiální podporu pro své záškodnické akce a zadruhé se přiblížil burgundskému 

trůnu, na který si mohl dělat jako králův příbuzný velké nároky. Rudolf mu ovšem ani 

v jednom nevyhověl, protože se prý „obával, že bude počítán mezi císařovy 

nepřátele.“472  

Všechny náznaky Rudolfovy loajality k Říši vyústily v srpnu 1027 v městečku 

Muttenz nedaleko Basileje v obnovení staré dohody o nástupnictví v Burgundském 

království ve prospěch císaře, přičemž Wipo přenechává největší zásluhu na svolání 

tohoto „familiare colloquium“ královně Gisele.473 Konrád II. získal Burgundsko 

„na základě stejné smlouvy, jako byla dána jeho předchůdci, císaři Jindřichovi“ 474 a to 

nejen pro svou osobu, ale v případě své předčasně smrti se tento závazek vztahoval 

na následníka Jindřicha,475 jenž se nakonec dočkal titulu burgundského krále ještě 

                                                 
470 WgCh, c. 15: „Inchoante anno nativitatis Christi millesimo XXVII. rex Chuonradus in Iporegia civitate 

natalem Domini celebravit. Illuc Ruodolfi regis Burgundiae legati venerant promittentes illum Romam 
venturum ad electionem et consecrationem imperatoriam regis Chuonradi, quod rex gratanter 
accepit… .“ 

471 WgCh, c. 16: „His ita peractis in duorum regum praesentia, Ruodolfi regis Burgundiae et Chnutonis 
regis Anglorum, divino officio finito imperator duorum regum medius ad cubiculum suum honorifice 
ductus est.“ 

472 WgCh, c. 19: „Deinde magno exercitu iuvenum collecto Burgundiam invasit et ultra castrum 
Solodorum quandam insulam aggere et vallo firmare coepit. Sed Ruodolfus rex Burgundionum, 
veritus hostem imperatoris recipere, ab incepto illum prohibuit.“  

473 WgCh, c. 21: „Imperator …perveniens usque ad Basileam Ruodolfum regem Burgundiae alloquitur, 
qui illic sibi occurrebat extra urbem iuxta vicum qui Mittenza dicitur, et habito familiari colloquio 
imperator regem secum duxit in urbem. Confirmata inter eos pace Gisela imperatrice haec omnia 
mediante… .“ 

474 WgCh, c. 21: „…regnoque Burgundiae imperatori tradito eodem pacto, quemadmodum prius 
antecessori suo Heinrico imperatori datum fuerat… .“ 

475 WgCh,  c. 29: „…regnum Burgundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi… .“ 
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za otcova života.476 Rudolf III. byl za svou věrnost pochopitelně bohatě obdarován.477 

Konečný mír mezi oběma panovníky pohřbil naděje ostatních uchazečů z řad 

příbuzenstva, především Konrád Mladší ustal ve svém odboji a nedlouho poté se se svým 

bratrancem smířil.478 Arnošt II. na Burgundsko také rezignoval,479 přesto císaři zůstal 

do budoucna jeden soupeř, se kterým musel po smrti Rudolfa III. o novou část své Říše 

skutečně bojovat.  

7. 3. Válka o dědictví burgundské  

Mocný francouzský šlechtic Odo II. z Champagne stál od začátku Konrádovy vlády 

na straně jeho oponentů, protože si oba muži navzájem konkurovali v nárocích 

na burgundské území. Přesto ve svých mocenských záměrech příliš nevyužil výhodné 

možnosti spojit se s nepřáteli svého nepřítele. Lotrinská opozice kolem Konráda 

Mladšího přirozeně doufala, že v něm najde silnou podporu pro svůj postup vůči králi, 

Odo byl však v té době zaneprázdněn politickou situací ve své domovině.480 Následně 

nepomohl ani dalšímu příbuznému Arnoštovi II., který se k němu uchýlil po trvalé ztrátě 

švábského vévodství, protože se domníval, že by ho mohl jako legitimní dědic ohrozit 

v ovládnutí  Burgundska.481 Wipo dává Odonovi ve svém díle větší prostor až po smrti 

Rudolfa III., současně ho ale popisuje v podobně černých barvách jako Arnošta II.: 

Nejdříve napadl s vojskem protiprávně Konrádovo území, což ve výsledku vedlo k jeho 

prohře a velkým ztrátám, a ačkoliv s ním císař posléze uzavřel za určitých podmínek 

mírovou dohodu, Odo své slovo dokonce dvakrát porušil. Jeho nečestné jednání ukončila 

až smrt v bitvě, když bojoval proti věrným služebníkům sálského panovníka, stejně jako 

bývalý švábský vévoda padl ve střetu s Manegoldem. Naopak Konrád II. je v Gestech 

ve srovnání s Odonem opět prezentován jako odvážný a mocný vládce, který přísně 

trestá příkoří a chrání svou zemi před zločinnými muži. 

                                                 
476 WgCh, c. 38: „…cum universo populo laudantibus atque rogantibus imperator filio suo Heinrico regi 

regnum Burgundiae tradidit eique fidelitatem denuo iurare fecit.“ 
477 WgCh, c. 21: „…rex iterum donis ampliatus cum suis reversus est in Burgundiam.“ 
478 WgCh, c. 21: „…ibique dux Chuono patruelis eius, prius rebellis, se reddidit… .“ 
479 WgCh, c. 19: „Inde reversus supra Turicum quoddam castrum munivit… .“ 
480 J. Ehlers, H. Müller, tamtéž, s. 87.  
481 WgCh, c. 27: „Interea, dum hoc ageretur, praefatus Ernestus ducatus dignitate privatus… perrexit 

in Franciam Latinam ad Uodonem comitem propinquum suum. …A quo dum consilium et auxilium 
peteret, seu nollet sive non auderet, nihil solatii contra imperatorem sibi dedit.“  
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Odo II. vpadl do Burgundska krátce po smrti svého strýce v září 1032 a zmocnil se 

velké části území, aniž by narazil na větší odpor,482 protože císař byl tehdy vázán 

na opačné hranici Říše kvůli problémům se Slovany.483 I když byl Francouzův útok 

nadmíru úspěšný, nezavršil své tažení v Provence královskou korunovací,484 což Wipo 

zdůvodňuje fámou, kterou se doslechl od jiných: „Často říkával, že si nikdy nepřál stát 

se králem, ale být navždy pánem krále“.485 Ať už korunu ve Vienne nepřijal ze strachu či 

to bylo součástí jeho strategie, jeho svévolné jednání odporovalo nařízení zesnulého 

panovníka.486 Mezitím Konrád II. spěšně vyrazil ze Saska do Burgundska, kam dorazil 

se svým vojskem na začátku nového roku po povinné zastávce o Vánocích ve Štrasburku. 

Cílem jeho cesty byl klášter Peterlingen/Payerne, kde ho již očekávala část burgundských 

předáků, jež mu zachovala věrnost na základě úmluvy ze srpna 1027.487 Toto 

shromáždění ho 2. února 1033 zvolilo právoplatným burgundským panovníkem, načež 

byl ve stejný den na velký mariánský svátek korunován.488 V Gestech je použito u popisu 

slavnostní ceremonie spojení pro rege, které by se mohlo překládat vedle „za krále“ také 

jako „místo krále“. Z toho by vyplývalo, že Konrád nepřijal korunu přímo pro svou 

osobu, ale jako zástupce svého syna, čímž by byla ještě více posílena vazba Burgundska 

k Říši.489  

Pouhé dosažení královské koruny burgundský problém nevyřešilo, protože bylo 

nutné prosadit svou vládu i na zbylou část země, která se připojila k Odonovi. Tady císař 

narazil na nečekanou komplikaci. Tak jako v létě 1026 muselo jeho vojsko v Itálii načas 

ustoupit před hrozícími vedry do hor, tak nyní mu ve zpětném dobývání království 

                                                 
482 WgCh, c. 29: „Anno Domini MXXXII. Ruodolfus rex Burgundiae, avunculus Giselae imperatricis, obiit 

in pace, cuius regnum comes Uodo Francigena, filius sororis suae, invasit et quaedam castra 
munitissima sive civitates seu dolo seu bello ceperat… Eo modo magnam partem Burgundiae 
distraxit… .“ 

483 WgCh, c. 29: „Sed dum Uodo comes haec in Burgundia faceret, Chuonradus imperator in Sclavonia 
cum armis fuerat.“ 

484 E. Boshof, Die Salier, s. 69. 
485 WgCh, c. 29: „…nec se regem ausus est facere… Referebant quidam illum dixisse saepe, quod 

numquam rex fieri, sed tamen semper magister esse regis vellet.“ 
486 WgCh, c. 29: „…licet regnum Burgundiae Chuonrado imperatori et filio eius Heinrico regi a Ruodolfo 

rege, postquam ipse superstes non esset, per iusiurandum iam dudum confirmatum esset.“ 
487 WgCh, c. 30: „Anno Domini MXXXIII. imperator Chuonradus cum filio suo rege Heinrico natalem 

Domini in Argentina civitate celebravit. Inde collecto exercitu per Solodorum Burgundiam intravit et 
veniens ad Paterniacum monasterium… .“ 

488 WgCh, c. 30: „…in purificatione sanctae Mariae a maioribus et minoribus regni ad regendam 
Burgundiam electus est et in ipsa die pro rege coronatus est.“ 

489 H. Wolfram, tamtéž, s. 258.  
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překážely naopak třeskuté mrazy.490 Wipo při popisu obléhání hradu Murten záměrně 

přidává neuvěřitelné příhody,491 aby co nejvíce zdůraznil Konrádovu statečnost a 

odhodlání, protože tato krutá zima „byl pro císaře sotva důvod, proč by měl upustit 

od boje“.492 Přesto odsud odešel do Curychu, kam mu přišla přísahat věrnost královna 

vdova se svým doprovodem.493 Irmgardino přiklonění se k Sálci a uznání jeho vlády 

symbolizovalo zachování kontinuity s  předchozím panovníkem a zároveň ostatním 

Burgunďanům signalizovalo, která strana je správná. Když si císař získal podporu části 

burgundské šlechty, nepokračoval v bojích, ale rozhodl se oslabit Odonovu pozici skrze 

diplomatická vyjednávání s dvorem francouzského krále. K vrcholnému setkání mezi 

Konrádem a Jindřichem I. došlo už v květnu 1033 v Deville na Máse.494 Wipo si všímá až 

důsledků jejich přátelské domluvy, ve které bylo dovoleno říšskému vojsku táhnout skrze 

francouzské území na Odonovo, aby jako škůdce na cizím majetku „utrpěl s pomocí Boží 

škodu na svém vlastním“.495 Jindřich tímto gestem naznačil, že uznává Konrádovy 

nároky na Burgundské království, za což byl odměněn zasnoubením s císařovou dcerou 

Matyldou (+1034).496 Trestná výprava do Champagne slavila úspěch, Odo II. se následně 

císaři podrobil a slíbil, že vyklidí své pozice v Burgundsku a přestane svému 

konkurentovi škodit.497  

                                                 
490 WgCh, c. 30: „Deinde quaedam castella, quae Uodo invaserat, obsedit, sed propter nimiam 

asperitatem hiemis, quae tunc fuerat, valde impediebatur.“ 
491 WgCh, c. 30: „…tam mirandae res dicuntur, quod equi in castris circa castellum Murat, si pedes 

infixissent terrae, pro tempore diei aliquid moliti, per noctem ita gelati constringerentur, ut 
nequaquam nisi securibus et sudibus de terra in circuitu gelata evelli potuissent. Quidam vero, qui non 
habuit adiutorium, equum proprium ita haerentem interfecit et corium de cruribus sursum abstulit, 
reliquum terrae gelatae infixum dimisit. Homines quoque multum confundebantur hoc algore; erat 
enim una facies iuvenum et senum, omnes erant die et nocte cani et barbati propter horridum rigorem 
glaciei, licet plures iuvenes et imberbes fuissent ibi.“ 

492 WgCh, c. 30: „Vix haec causa fuit, quod caesar bella reliquit.“ 
493 WgCh, c. 30: „Imperator reversus ad Turicum castrum pervenit; ibi plures Burgundionum, regina 

Burgundiae iam vidua et comes Hupertus et alii… per Italiam pergentes occurrebant sibi et effecti sui 
fide promissa per sacramentum sibi et filio suo Heinrico regi… .“ 

494 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 161.  
495 WgCh, c. 31: „Eiusdem anni aestate imperator cum exercitu suo super Uodonem comitem in Gallias 

Francorum venit, dicens, si Uodo in Burgundia res alienas iniuste quaereret, de suo proprio iuvante 
Deo aliquid perdere deberet.“ 

496 WgCh, c. 32: „…filia imperatoris Chuonradi et Giselae imperatricis Mahthilda, nimiae formositatis 
puella, Heinrico regi Francorum desponsata… .“ 

497 WgCh, c. 31: „Tunc in regno Heinrici regis Francorum, in praediis tamen et beneficiis Uodonis tantas 
devastationes et incendia fecit imperator, ut ipse Uodo necessitate compulsus humiliter veniens 
quaereret veniam, promittens Burgundiam dimittere et secundum iussionem illius sibi satisfacere.“ 
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Mír příliš dlouho netrval, protože francouzský hrabě své slovo záhy porušil, když 

si ponechal pod svým dohledem některé strategické body na území Burgundska.498 

Konrád proto svolal nové tažení do království, kterého se zúčastnily jak tamější vojenské 

jednotky v čele s hrabětem Humbertem Weißhandem (+1047/51), tak i italské vedené 

zatím věrným Aribertem z Milána a Bonifácem z Canossy.499 Opět je tak zdůrazněna 

symbolická jednota všech tří království tvořící Říši a věrnost poddaných. Odo se však 

příliš prozíravě a statečně nezachoval, sám totiž nepřijel podpořit své burgundské 

přívržence a ti se postupně vzdali nebo rovnou utekli.500 Císařův úspěch byl 

nezpochybnitelný, protože definitivně ovládnul celé burgundské území. K úplnému 

vyřešení sporů s Odonem došlo o tři roky později v souvislosti s druhou italskou jízdou, 

kterou zapříčinilo svévolné jednání milánského arcibiskupa. Po urážce císaře na sněmu 

v Pávii byl sice Aribert zatčen, ale brzy se mu podařilo utéct a zformovat opozici proti 

panovníkovi.501 Také se rozhodl ustavit v Lombardii nového krále a nabídl Italské 

království právě Odonovi, jenž se znovu pokoušel rozšířit svou moc na úkor Říše.502 Ani 

jednomu se jeho plán nevydařil, protože Odonův střet s lotrinským vévodou Gozelem a 

dalšími pro něj neskončil jen katastrofální porážkou, ale i smrtí.503  

Úspěšné zakončení konfliktu s Odonem umožnilo Wiponovi vykreslit Konráda 

jako schopného válečníka, i když mu občas připisuje úspěchy svých věrných vazalů –

např. při druhém obléhání pevnosti Murten. V jedné z posledních kapitol svého díla dává 

ovšem prostor také císaři jako spravedlivému soudci v období míru, když „dal 

Burgundsku okusit zákona, který nebyl dlouho používaný a byl už téměř zaniklý“.504 

                                                 
498 WgCh, c. 32: „Huius anni aestate, dum Uodo praefatus promissa non attenderet, sed adhuc quandam 

partem Burgundiae, quam iniuste invaserat, obtineret… .“ 
499 WgCh, c. 32: „…imperator Chuonradus expeditis Teutonicis et Italis Burgundiam acute adiit. 

Teutones ex una parte, ex altera archiepiscopus Mediolanensis Heribertus et caeteri Italici ductu 
Huperti comitis de Burgundia usque Rodanum fluvium convenerunt.“ E. Boshof, Die Salier, s. 70.  

500 WgCh, c. 32: „…reversus castrum Murat cum fortissimis militibus Uodonis munitum obsidens vi cepit 
et, quos intus invenerat, captivos duxit. Caeteri fautores Uodonis hoc audientes solo timore caesaris 
fugierunt, quos persecutus caesar omnino exterminavit de regno… .“ 

501 WgCh, c. 35: „Archiepiscopus adducto sibi equo a quodam fugit… Deinde, quicquid poterat moliri 
contra imperatorem, non praetermisit.“ 

502 H. Wolfram, tamtéž, s. 263.  
503 WgCh, c. 35: „Eodem anno praefatus comes Uodo de Francia in regno imperatoris quaedam loca 

invadens a Gozelone duce Liutharingorum et filio suo Godefrido et Gerhardo comite atque a militia 
episcopi Metensis pugna commissa cum illo fugiendo interfectus est, et vexillum eius caesari in Italiam 
allatum hostem interemptum testabatur.“ 

504 WgCh, c. 38: „…et convocatis cunctis principibus regni generale colloquium habuit cum eis et diu 
desuetam atque pene deletam legem tunc primum Burgundiam praelibare fecerat.“ 
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Kromě toho předal se souhlasem burgundské vládnoucí vrstvy celé království svému 

synovi a spoluvládci Jindřichovi III. Radostné volání lidu při příležitosti korunovace 

nového panovníka, „že pokud povládne král s císařem, mír zplodí pokoj“,505 se 

nevztahuje pochopitelně jen k Burgundsku, ale představuje ideální pohled na císařskou a 

královskou moc. Současně je to také určité vyvrcholení Konrádovy vlády v Říši, protože 

následující kapitola Gest pojednává už jen o císařovy smrti.  

                                                 
505 WgCh, c. 38: „…cum universo populo laudantibus atque rogantibus imperator filio suo Heinrico regi 

regnum Burgundiae tradidit eique fidelitatem denuo iurare fecit. Quem episcopi cum caeteris 
principibus in ecclesiam sancti Stephani, quae pro capella regis Solodoro habetur, deducentes hymnis 
et canticis divinis Deum laudabant populo clamante et dicente, quod pax pacem generaret, si rex 
cum caesare regnaret.“ 
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8. Východní politika 

Císař nikdy nezahálel a byl všude dárcem míru, 

mocně zkrotil pohanské Slovany a všechny zločinné muže 

Jak už bylo řečeno v části popisující Konrádovu okružní cestu Říší, Itálie a 

Burgundsko nebyly jediným územím, které si žádalo přítomnost nového krále, ať už tu 

na něj čekaly staré problémy zděděné po předchozím panovníkovi, nebo se tamější 

situace zkomplikovala až změnou na říšském trůnu: Východní hranice Saska byla 

zneklidňována Slovany, kteří odpadli od křesťanství, polský kníže svévolně povýšil svou 

zemi na království. Přemyslovci se sice k takovému radikálnímu kroku neodhodlali, ale 

své závazky k Říši také příliš neplnili.506 V Uhrách v té době vládl úspěšně Štěpán I., 

jehož politika vůči bavorskému vévodství vedla ke konfliktům s císařem,507 a nakonec tu 

byla Byzantská říše, se kterou bylo třeba navázat diplomatické kontakty a potvrdit status 

quo.508 Wipo z těchto problematických okruhů vypichuje válku se Slovany, protože tady 

mohl Konrád opravdu zazářit jako křesťanský panovník bojující proti pohanům. 

V ostatních případech si všímá alespoň charakterových vad jednotlivých vládců jako 

nevěrnosti, opovážlivosti, nečestnosti a dalších, které legitimují Konrádův postup proti 

dané zemi. 

8. 1. Polsko  

S polským knížetem Boleslavem Chrabrým se musel potýkat během své vlády již 

Jindřich II., který nakonec ukončil tento vysilující konflikt v roce 1018 nepříliš 

výhodným mírem z Budyšína.509 Jakmile ovšem císař zemřel, Piastovec se sám prohlásil 

za krále, aniž by se o to Konráda dovolil. Jeho smělý čin neměl dlouhé trvání, protože 

velmi brzy po své korunovaci zemřel,510 přičemž někteří součastníci to chápali dokonce 

jako Boží trest za Boleslavovu pýchu.511 Po jeho smrti ovládl Polsko Měšek II., který se 

nejen nepoučil z otcovy opovážlivosti, ale navíc přidal další zločinné skutky, když vyhnal 

                                                 
506 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 159-160. 
507 H. Wolfram, tamtéž, s. 247-248. 
508 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 28.  
509 E. Hlawitschka, tamtéž, 149.  
510 WgCh, c. 9: „Eodem anno quem supra notavimus Bolizlaus Sclavigena, dux Bolanorum, insignia 

regalia et regium nomen in iniuriam regis Chuonradi sibi aptavit, cuius temeritatem cito mors 
exinanivit.“ 

511 H. Wolfram, tamtéž, s. 231.  
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svého nevlastního bratra ze země za jeho sympatie ke Konrádovi.512 Wipo v tomto 

případě nepodává zcela pravdivou zprávu, protože zaměňuje nevlastní sourozence Otu 

(1032-1033) a Bezpryma (1031-1032), z nichž musel do ruského exilu odejít druhý 

jmenovaný muž. Konrád pochopitelně považoval Měškovu královskou korunovaci jako 

porušení svých vladařských práv, přesto hned nezačal situaci řešit silou, ale vyčkával a 

spolehl se na diplomacii. Tady mu výrazně pomohl brémsko-hamburský arcibiskup 

Unwan, který usmířil svého krále s bývalým polským spojencem Knutem Velikým, čímž 

se Měšek dostal do politické izolace, pomine-li člověk jeho krátkodobé kontakty 

s lotrinskou opozicí.513 Vyhnáním konkurenta na východ si Piastovec také příliš 

nepomohl. Místo aby se Bezpryma zbavil, jeho přítomnost na dvoře Jaroslava I. 

Moudrého (+1054) přivedla Říši a Kyjevskou Rus k společnému postupu proti Polsku. 

K němu došlo teprve v roce 1031, i když Konrád zkoušel prosadit svou spravedlnost 

bezúspěšně už o dva roky předtím.514 Jelikož první tažení proti Měškovi nepřineslo žádný 

pozitivní výsledek, Wipo ho ve svém díle nezmiňuje, aby nepodkopal dokonalý obraz 

o svém hrdinovi. U výpravy z podzimu 1031 je už životopisec vstřícnější, třebaže opomíjí 

účast Rusů. Tentokrát byl Měšek II. na hlavu poražen, proto se raději utekl schovat před 

císařovým trestem do sousedních Čech.515 Kdyby se Konrád II. následně nezachoval, jak 

se sluší na čestného muže, a neodmítl hanebný návrh českého knížete Oldřicha 

na zrádné vydání nechtěného hosta, možná by Měšek skončil hůře.516 Polské knížectví 

bylo mezitím přiděleno Bezprymovi, který si pochopitelně vystačil jen s knížecím titulem 

a Konrádovi vydal polské královské insignie. Když přišel do roka kvůli domácí opozici 

o život,517 využil sesazený polský král kontaktů s členy císařova dvora – jeho manželka 

                                                 
512 WgCh, c. 9: „Filius autem eius Misico, similiter rebellis, fratrem suum Ottonem, quoniam regis 

partibus favebat, in Ruzziam provinciam pepulit.“ WgCh, c. 29: „Supra dictus Bolizlaus dux 
Bolanorum mortuus reliquit duos filios, Misiconem et Ottonem. Misico dum fratrem suum Ottonem 
persequeretur, expulerat eum in Ruzziam. Dum ibi aliquantum tempus miserabiliter viveret, coepit 
rogare gratiam imperatoris Chuonradi, ut ipso impetrante et iuvante restitueretur patriae suae.“ 

513 E. Boshof, Die Salier, s. 45.  
514 H. Wolfram, tamtéž, s.  
515 WgCh, c. 29: „Quod dum imperator facere vellet, decrevit, ut ipse cum copiis ex una parte, ex altera 

frater Otto Misiconem aggrederentur. Hunc impetum Misico ferre non valens fugit in Boemiam 
ad Uodalricum ducem, cui tunc temporis imperator iratus fuerat.“  

516 WgCh, c. 29: „Sed ille, ut sic placaret imperatorem, voluit sibi reddere Misiconem; quod pactum 
sceleratum renuit caesar… .“ 

517 WgCh, c. 29: „Otto restitutus patriae et dux factus a caesare, dum post aliquod tempus minus caute 
ageret, a quodam familiari suo clam interfectus est. 
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Richeza byla dcerou Konrádova věrného přívržence lotrinského markraběte Ezza 518 – 

i císařovny a dosáhl u panovníka snadno odpuštění.519 Za svůj slib věrnosti získal třetinu 

polského území, což na jeho charakter podle Wipona zapůsobilo pozitivně: „Zmenšením 

jeho moci se zmenšila i jeho opovážlivost.“520  

8. 2. Čechy 

Problém s Měškem II. je v Gestech zestručněn a tím i zidealizován, aby Konrád 

vyšel z dané situace v co nejlepším světle a byla prokázána převaha Říše nad jejími 

sousedy. Podobně je zacházeno i s českými zeměmi a tamějším knížetem Oldřichem 

popř. jeho synem Břetislavem (1034-1055). V kapitole o volbě nového panovníka sice 

Wipo přiděluje Přemyslovci čestnou funkci volitele říšského krále 521 – i když s největší 

pravděpodobností do Kamby vůbec nedorazil – v dalších kapitolách je však už kritizován 

za své proradné chování. Když se totiž Oldřich dostal z neznámého důvodu 

do Konrádovy nepřízně, chtěl si jeho náklonnost koupit tím, že by zradil a vydal Měška, 

který se k němu v nouzi uchýlil. Císaři však bylo přednější zachování vlastní cti, proto 

„nechtěl získat nepřítele od jeho nepřítele“.522 Rozdílný charakter obou mužů nemohl být 

popsán na lepším příkladu, přičemž Konrádova čestná a zbožná povaha je ještě posílena 

zachováním úcty i vůči poraženému nepříteli Měškovi. Druhá a zároveň poslední zmínka 

o vztahu mezi Říši a českým knížectvím se týká období, kdy byl Konrád vázán v roce 

1034 událostmi v Burgundsku a východní oblast byla svěřena jeho spoluvládci králi 

Jindřichovi III.: „Zde si podmanil obratně českého knížete Oldřicha a i mnohé jiné 

císařovy odpůrce.“ 523 V čem Přemyslovec panovníkovi stále odporoval a jaké bylo 

pozadí celého sporu Wipo nepíše, protože jeho cílem bylo opět vyzdvihnout úspěch 

císařské strany a autoritativní přístup říšského panovníka. Druhým důvodem pro jeho 

                                                 
518 E. Hlawitschka, tamtíž, s. 293.  
519 WgCh, c. 29: „Tunc Misico omnibus modis quaerebat gratiam imperatricis Giselae et reliquorum 

principum, ut mereretur redire ad gratiam imperatoris.“ 
520 WgCh, c. 29: „Caesar misericordia motus dedit sibi veniam et divisa provincia Bolanorum in tres 

partes Misiconem fecit tetrarcham, reliquas duas duobus aliis commendavit; sic imminuta potestate 
minor facta est temeritas.“ 

521 WgCh, c. 2: „Duces autem supra dictis viris contemporanei hi fuerant: …Uodalricus dux Boemiae.“ 
522 WgCh, c. 29: „…dicens se nolle inimicum emere ab inimico.“ 
523 WgCh, c. 33: „Interea, dum haec, quae superius dicta sunt, imperator in Burgundia faceret, filius suus 

Heinricus rex, licet in puerilibus annis, non segnius rei publicae consuluit in Boemia et in caeteris 
regionibus Sclavorum, ubi et Uodalricum ducem Boemiae et reliquos quam plures caesari adversantes 
strenue subiugavit… .“ 
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stručnost může být malý prostor, jenž Konrád dával Čechám ve své zahraniční politice, a 

také fakt, že zde nedošlo za Sálcovy vlády k ničemu tak významnému.524  

8. 3. Uhry 

Za Jindřicha II. měla Říše s uherským královstvím dobré vztahy, což bylo z velké 

části způsobeno příbuzenským svazkem mezi oběma panovníky – Štěpán I. byl přes svou 

manželku Giselu císařovým švagrem.525 Když Jindřich zemřel, znamenalo to i konec 

těchto přátelských kontaktů, protože Konrád tentokrát na vladařské cíle svého 

předchůdce nenavázal. Jeho odklon od prouherské politiky se částečně projevil 

na lateránské synodě v dubnu 1027 při projednávání práva na jurisdikci nad Gradem, 

která byla upřena Benátkám ve prospěch aquilejského patriarchy Poppona. Benátský 

dóže Oto Orseolo (1009-1026) totiž patřil skrze sňatek s Štěpánovou sestrou mezi jeho 

spojence. Další záminkou ke zhoršení vzájemných vztahů bylo zvolení malého Jindřicha 

bavorským vévodou po Konrádově návratu z Itálie, protože tím byly opominuty dědické 

nároky uherského následníka Emmericha-Jindřicha. 526 Z Wiponova popisu je zřejmé, že 

si není úplně jistý, jak danou problematiku vhodně popsat a oslavit Konrádovy vznešené 

činy. Zaprvé konflikt s Uhrami neskončil pro Sálce úplně příznivě a zadruhé Štěpán se 

nezachoval nečestným ani opovážlivým způsobem jako Oldřich a Měšek II., aby bylo 

možné tak snadno obhájit císařův vojenský útok na protivníkovo území.  

Arpádovec je v Gestech zmiňován nejdříve při příležitosti vyslání císařského 

poselstva do Konstantinopole na podzim 1027.527 Štrasburský biskup Werner, jenž stál 

v čele této delegace, se prý vydával za poutníka do Svaté země, aby mohl snáze projít přes 

uherské území. Lest se mu však nepovedla, protože Štěpán prozíravě zabránil celému 

biskupovu průvodu zkrátit si cestu přes své království.528 Wipo to zdůvodňuje „Božím 

soudem, který nemůže nikdo oklamat“,529 ale pokud si člověk přečte popis Wernerova 

rozsáhlého doprovodu, muselo být na první pohled zřejmé, že rozhodně nebudil dojem 

                                                 
524 H. Wolfram, tamtéž, s. 243-244. 
525 WgCh, c. 24: „Soror vero eiusdem episcopi (Bruna z Augšpurku) nupta Stephano regi Ungarorum 

causa fuit christianitatis primum in gente Pannonica. 
526 E. Boshof, Die Salier, s. 75. 
527 H. Wolfram, tamtéž, s. 216.  
528 WgCh, c. 22: „Eodem tempore Werinharius Argentinae civitatis episcopus ab imperatore legatus 

Constantinopolim mittitur. Qui dum causa orationis Hierosolimam pergere se fingere… mirabiliter 
prohibitus est. …a rege Stephano contradicta est sibi via, quod eo tempore nulli oratorum accidit.“ 

529 WgCh, c. 22: „…Iudicio Domini, quem fallere nemo valebit… .“ 
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zbožného poutníka mířícího do Jeruzaléma.530 Štěpán správně odhadl, že poselstvo má 

v plánu dorazit na císařský dvůr Konstantina VIII. a navázat mezi oběma říšemi dobré 

vztahy.531 Pochopitelně to chápal jako ohrožení svých politických cílů a zareagoval tímto 

výpadem vůči Říši. Konrádův životopisec přesto sympatizuje s uherským panovníkem, 

protože naopak na něm se dopustili císařští vyslanci nečestného chování tím, že se ho 

snažili podvést. 

K vyhrocení sporů mezi sousedy a skutečnému válečnému konfliktu došlo o tři 

roky později. Hlavní příčinou byla podle Gest provokativní politika Bavorska, což 

přirozeně vyústilo k odvetným akcím ze strany Uhrů. Konrád musel dostát své pověsti 

ochranitele zemského míru a zorganizoval útok na uherské území.532 Wipo následně 

tvrdí, že císař měl nad Štěpánem jasnou vojenskou převahu, proto se budoucí světec 

obrátil o pomoc k Bohu skrze modlitby a posty celého království. Konrád nakonec Uhry 

nedobyl kvůli nepřístupnému terénu, ale alespoň „se dostatečně pomstil za svá příkoří 

pálením a loupením v hraničních oblastech“.533 V této zprávě je zřejmá snaha oslavit 

popř. obhájit jednání obou panovníků vůči soupeři, aniž by byl jeden z nich očerněn. 

Proto Wipo v případě Sálce zatajuje zajetí jeho vojska při ústupu534 a Štěpánův útok zase 

zdůvodňuje pouze štvavým jednáním určitých bavorských předáků. Protože císař musel 

současně dořešit problém se svým nezdárným nevlastním synem Arnoštem II., 

přenechal dohled nad situací v Uhrách mladému bavorskému vévodovi535 a ten na radu 

svého opatrovníka Egilberta z Freisingu uzavřel se Štěpánem bez otcova vědomí mír. 

Jindřich III. se opět zachoval lépe než Konrád a napravil tak jeho ne zcela legitimní 

                                                 
530 WgCh, c. 22: „Nam dum magnum comitatum hominum, maiorem quoque mutorum animalium, 

equorum, boum, ovium, porcorum multasque delicias seculares ultra modum secum educeret, 
perveniens in Ungariam… .“ 

531 H. Beumann, tamtéž, s. 100.  
532 WgCh, c. 26: „Eodem tempore multae dissensiones inter gentem Pannonicam et Baioarios, culpa 

tamen Baioariorum, factae sunt, ita ut Stephanus rex Ungarorum multas incursiones et praedas in 
regno Noricorum, id est Baioariorum, faceret. Unde commotus imperator Chuonradus cum grandi 
exercitu super Ungaros venit.“ 

533 WgCh, c. 26: „Rex autem Stephanus minime sufficiens adversus imperatorem orationibus et ieiuniis 
in universo regno suo indictis praesidium Domini tantummodo flagitabat. Imperator tam munitum 
regnum fluviis et silvis intrare non valens multis tamen praedationibus, incendiis circa terminos regni 
iniuriam suam satis ulciscens reversus est, volens tempore oportuniori coepta sua peragere.“ 

534 H. Wolfram, tamtéž, s. 249-250.  
535 E. Boshof, Die Salier, s. 76.   
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výpad do Uher: „Jednal spravedlivě a moudře, když přijal do svého přátelství krále, 

na kterém bylo činěno nespravedlivě příkoří a který nyní ze své vůle prosil o milost.“ 536  

8. 4. Byzantská říše 

Konrádově politice ohledně Byzance věnuje Wipo dvě zprávy, z nichž jedna 

vypovídá o pozitivním přístupu Sálce k druhé dědičce římské idey a druhá naznačuje 

opak. Jakmile Konrád získal o Velikonocích 1027 v Římě císařskou korunu, bylo jedním 

z jeho cílů vymezit své postavení právě vůči východnímu císařství, které ovládl po smrti 

mocného Basilea II. Bulharobijce jeho bratr Konstantin VIII.537 Ještě během svého 

prvního pobytu v Itálii přijal nový císař do svých služeb Normany usídlené v Apulii, aby 

mohl lépe bránit říšskou hranici „proti proradnosti Řeků“.538 Byzantinci jsou tedy 

představeni jako nečestní konkurenti západní říše, proti kterým je třeba získat prozíravě 

nové spojence, třebaže se Konrád na jihoitalském území do konfliktu s Konstantinopolí 

nedostal. Tento zápis v Gestech je totiž především zamýšlen jako deklarování 

autoritativního postoje sálského panovníka jak ve vlastní Říši tak za jejími hranicemi a 

také přinejmenším rovnocenné pozice s byzantským císařem.  

Podruhé se Wipo dostává k problematice Byzantské říše při popisu poselstva 

štrasburského biskupa Wernera, jehož cílem bylo mimo jiné získat na tamějším dvoře 

pro mladého následníka urozenou manželku.539 Zůstává otázkou, s kým skutečně 

zamýšleli Jindřicha III. oženit, protože všechny tři purpurogenety, Eudokia, Zoe (+1050) 

i Theodora (+1056) nepřicházely jako potenciální nevěsty pro desetiletého chlapce 

v úvahu.540 K plánovanému sňatku s byzantskou princeznou nakonec nedošlo, což je 

pravděpodobně důvod, proč Wipo čtenáře o této záležitosti neinformuje. Popis 

Wernerova pobytu v Konstantinopoli, kam konečně dorazil se svým doprovodem 

                                                 
536 WgCh, c. 26: „Sed filius suus rex Heinricus adhuc puerulus, Eigilberto Frisingensi episcopo creditus, 

legatione Stephani regis pacem rogantis accepta unico consilio principum regni patre nesciente 
gratiam reconciliationis annuit: iuste et sapienter agens, qui regem iniuste iniuriatum, ultro petentem 
gratiam, recepit in amicitiam.“ 

537 B. Zástěrová a kol., Dějiny Byzance, Academia, Praha 1992, s. 203. 
538 WgCh, c. 17: „Nortmannis, qui de patria sua, nescio qua necessitate compulsi, in Apuliam 

confluxerant, ibi habitare licentiam dedit et ad defendendos terminos regni adversus Graecorum 
versutias eos principibus suis coadunavit.“ 

539 H. Beumann, tamtéž, s. 100. 
540 E. Boshof, Die Salier, s. 53. 
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po velmi obtížné plavbě, ukazuje, že Konstantin VIII. jednal s legáty velmi uctivě,541 což 

by se dalo považovat za doklad přátelských vztahů mezi oběma říšemi. Především však 

byla v Byzanci uznána vláda Konráda II. jako západního císaře. I když Werner ve městě 

zemřel,542 zbytek vyslanců přinesl od nového byzantského panovníka Romana III. 

Argyra 543 – nedlouho po Wenerovi totiž zemřel také Konstantin VIII. – na důkaz 

přátelství dopis se zlatými písmeny 544 a snad i velmi cennou relikvii Svatého kříže.545 

K dalším kontaktům mezi východem a západem už nedošlo, proto ani Wipo nedává této 

problematice ve svém spisu velký prostor. Přesto jeho stručná zpráva ukazuje Konráda 

opět jako svrchovaného panovníka nad celou Říší, který svému východnímu protějšku 

v ničem neustoupil. Že ani ustupovat nemusel, je už věc jiná.  

8. 5. Lužičtí Slované 

Jak bylo pro Wipona obtížné rozhodnout se, komu přidělit své sympatie v otázce 

sporu s uherským Štěpánem I., tak v případě bojů s Lužickými Slovany tento problém 

zcela odpadá. Zde totiž byli císařovými nepřáteli pohané, kteří útočili na saské území. 546 

Přesto si životopisec musel poradit s problémem, jak obhájit úspěch odpadlíka od víry 

proti zbožnému křesťanovi. Když Konrád II. přišel, aby situaci vyřešil, Sasové i Lužičtí 

tvrdili, že vina je na straně toho druhého, a pravdivost svých slov chtěli dokázat 

v souboji.547 Císař k tomu po poradě se svými rádci svolil, což Wipo kritizuje, protože 

„nejednal příliš obezřetně“.548 Jeho slova zdánlivě potvrzuje výsledek onoho střetu, 

protože Slovan v něm získal převahu a Sasa zabil. Křesťan se totiž domníval, že mu stačí 

                                                 
541 WgCh, c. 22: „…tandem cum maximo labore per Venetiam mare Adriaticum ingressus navigio 

calamitoso Constantinopolim pervenit. Cumque ab imperatore Graecorum honorifice susceptus esset 
secumque satis familiariter conversaretur… .“ 

542 WgCh, c. 22: „Sequenti vero tempore obiit et sepultus est in eadem urbe… .“ 
543 B. Zástěrová a kol., tamtéž, s. 204.  
544 WgCh, c. 22: „Legationis tamen causam postea imperator Graecorum aureis litteris imperatori 

Chuonrado rescripsit.“ 
545 H. Wolfram, tamtéž, s. 219.  
546 WgCh, c. 33: „Deinde collectis copiis de Saxonia super eos, qui Liutizi vocantur quique olim 

semichristiani, nunc per apostaticam nequitiam omnino sunt pagani, imperator venit… Inter Saxones 
enim et paganos fiebant ea tempestate multae dissensiones et incursiones.“ 

547 WgCh, c. 33: „Cumque caesar veniret, coepit quaerere, ex qua parte pax, quae diu inviolata inter eos 
fuerat, prius corrumperetur. Dicebant pagani a Saxonibus pacem primitus confundi idque per 
duellum, si caesar praeciperet, probari. Econtra Saxones ad refellendos paganos similiter singulare 
certamen, quamvis iniuste contenderent, imperatori spondebant.“ 

548 WgCh, c 33: „Imperator consulentibus principibus suis, licet non satis caute ageret, hanc rem duello 
diiudicari inter eos permisit.“ 
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k vítězství jeho víra, zatímco pohan chtěl pravdu prokázat svými skutky.549 Hlavním 

problémem však byl podle Wipona fakt, že věc dopadla ve prospěch Lužických, takže se 

zdálo, že právo i Boží spravedlnost je na jejich straně. Přesto tuto výhodu hned ztratili, 

protože místo další vyjednáváních málem vyvolali nový boj. Konrád je tak mohl částečně 

potrestat a především si zavázal přísahou saské předáky na ochranu hranice u hradu 

Werben, což možná chytře uvážil už předtím, než k souboji svolil.550 Lužičtí smír brzy 

porušili, proto císař ve spravedlivém hněvu rozhodl o útoku na jejich území.551 Na tomto 

tažení z roku 1035 552 měl panovník projevit svou osobní statečnost a strategické 

dovednosti, protože nejdříve se svým vojskem lstivě překonal slovanské oddíly číhající 

na Labi, potom poplenil téměř celou zemi a zavázal poražené k placení nového tributu.553 

Nakonec prý krutě potrestal ty, kteří všemožně zhanobili obraz Krista na kříži. Stejně 

jako oni usekali soše končetiny a vydloubali oči, tak takový trest čekal i na ně.554 Proto je 

Konrád Wiponem označován jako „ultor fidei“ a je připodobňován k antickým císařům 

Titovi a Vespasianovi, kteří podle pověsti dodatečně potrestali Židy za zrazení Krista.555 

Poslední část o mrzačení zajatých pohanů je s největší pravděpodobností smyšlená556 a 

jejím cílem stejně jako celé kapitoly bylo oslavit Konráda jako mocného křesťanské 

panovníka bojujícího proti pohanům. Celé tažení má vlastně charakter svaté války proti 
                                                 
549 WgCh, c. 33: „Christianus in sola fide, quae sine operibus iustitiae mortua est, confidens et non 

diligenter attendens, quod Deus, qui veritas est, omnia in vero iudicio disponit, qui solem suum oriri 
super bonos et malos facit, qui pluit super iustos et iniustos, audacter pugnare coepit. Paganus autem 
solam conscientiam veritatis, pro qua dimicabat, prae oculis habens acriter resistebat. Postremo 
christianus a pagano vulneratus cecidit.“ 

550 WgCh, c. 33: „Ex qua re pagani in tantam elationem et audaciam venerunt, ut, nisi imperator adesset, 
continuo irruerent super christianos; sed imperator ad compescendas incursiones eorum construxit 
castrum Wirbinam, in quo praesidia militum locabat, et principes Saxoniae, ut unanimiter resisterent 
paganis, sacramento et imperiali iussione constringebat.“ 

551 WgCh, c. 33: „Sequenti vero anno idem castrum a paganis dolo captum est, et plures nostrorum, qui 
in eo erant, ab eis occisi sunt. Hinc commotus imperator iterum cum copiis usque Albim fluvium venit.“ 

552 E. Hlawitschka, tamtéž, s. 160. 
553 WgCh, c. 33: „Sed cum pagani transitum prohiberent, imperator per aliud vadum fluvii partem 

exercitus latenter transmisit et ita fugatis hostibus ipse per ripam liberam regionem ingrediens 
immensis devastationibus et incendiis ubique, nisi in locis inexpugnabilibus, sic humiliavit eos, ut 
censum ab antiquis imperatoribus propositum et iam auctum Chuonrado imperatori postea 
persolverent.“ 

554 WgCh, c. 33: „…victis paganis nimis acriter trucidabat eos pro quadam superstitione illorum 
nefandissima. Nam fertur, ut quodam tempore effigiem ligneam crucifixi domini nostri Iesu Christi 
scelerato ludibrio habuissent pagani et in eam spuerent atque colaphis caederent; ad extremum oculos 
eruebant, manus et pedes truncabant. Haec ulciscens imperator de captis paganis maximam 
multitudinem pro una effigie Christi simili modo truncavit et varia morte delevit.“ 

555 WgCh, c. 33: „Idcirco in eisdem versibus caesar ultor fidei vocatur et Romanis principibus Tito et 
Vespasiano comparatur, qui in ultionem Domini triginta Iudaeos pro uno nummo commutaverant, 
cum Iudaei Christum pro totidem denariis vendiderint.“ 

556 H. Wolfram, tamtéž, s. 241. 
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nevěřícím. Přesto císařův úspěch nebyl ve skutečnosti až tak rychlý a jednoznačný.557 

Například při popisu plenění lužického území se za tvrzením, že toto bylo prováděno 

„na všech místech, kromě těch, kde to nebylo možné“,558 skrývá fakt, že Konrádovo 

vojsko nebyly schopno si celou zemi podmanit. Nelze však tomuto panovníkovi ani 

odepřít, že lužický problém do budoucna výrazně posunul k jeho vyřešení ve prospěch 

Říše.559 Wipo považuje Konrádovou politiku vůči pohanským Slovanům rozhodně jako 

úspěšnou, což dokládá kromě dané kapitoly v Gestech také celou slokou v kantiléně za 

mrtvého panovníka a prý i jistou oslavnou básní, která se bohužel nedochovala.560  

                                                 
557 E. Boshof, Die Salier, s. 74. 
558 WgCh, c. 33, viz poznámka 553.  
559 H. Wolfram, tamtéž, s. 241. 
560 WgCh, c. 40: „Nil moratus imperator, pacis ubicumque dator, bellum intulit paganis, ne nocerent 

christianis, non defendit eos palus, nulla fuit aquis salus, bene corcebant Sclavos barbaros et omnes 
pravos.  
WgCh, c. 33: „…unde quidam de nostris quoddam breviarium versifice fecit, quod postea imperatori 
praesentavit. Ibi legitur, qualiter imperator interdum in paludibus usque femora stabat, pugnans ipse 
et exhortans milites, ut pugnarent… .“  
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9. Epilog 

Zemřel císař Konrád, zastánce práva 

9. 1. Konrádova smrt, 4. června 1039 

S jakou slávou a důstojností popisuje Wipo veškeré činy svého hrdiny za jeho 

vlády, tak ve stejném duchu pokračuje při líčení událostí spojených s císařovým úmrtím. 

Důležitým momentem předposlední kapitoly Gest je ovšem hned několik prvních řádků: 

„Císař viděl, že téměř všechno je v Říši uspořádáno podle jeho vůle.“ 561 Konrád si vedl 

podle svého životopisce ve svém vznešeném úřadu nanejvýš dobře, země na konci jeho 

vlády vzkvétala, ve vévodstvích panoval mír a klid.562 Kromě toho jako správný panovník 

myslel také prozíravě na budoucnost svých poddaných, proto neopomněl ustanovit 

svého nástupce, kterým se stal pochopitelně jeho jediný syn z manželství s Giselou 

Jindřich III.563  

Poslední zastávkou na císařově okružní cestě Říší i životní pouti byl Utrecht, kde 

Sálec se svou rodinou a celým dvorem slavil v červnu 1039 Svatodušní svátky. Přestože 

císaře během slavnostní mše přepadl v průvodu záchvat bolesti, statečně ho skryl, aby 

nenarušil všeobecné veselí.564 Druhý den nemoc propukla naplno, ale Konrád nechtěl ani 

nyní trápit příliš své nejbližší, proto nechal manželku se synem odejít ze své komnaty.565 

Jeho uvědomělé chování před smrtí čtenáři ukazuje, jak by i on měl statečně a pokorně 

snášet toto Boží rozhodnutí. Přivolaným biskupům vyznal své prohřešky a po odpuštění 

hříchů přijal svaté přijímání.566 Při své zpovědi měl jistě na paměti Aribova slova o tom, 

                                                 
561 WgCh, c. 39: „Anno dominicae incarnationis MXXXIX, dum imperator Chuonradus …cumque pene 

omnia per regnum ad libitum suum inclinata videret… .“ 
562 WgCh, c. 38: „Reversus imperator per Basileam descendens Franciam orientalem et Saxoniam atque 

Fresiam Pacem firmando, legem faciendo revisit.“ 
563 WgCh, c. 39: „…iam in filio suo rege Heinrico regni rem, imperii autem spem bene locatam 

confideret… .“ 
564 WgCh, c. 39: „…ipso anno diem sanctum pentecostes apud Traiectum, civitatem Fresiae, celebravit. 

Ubi cum sacratissimam sollemnitatem venerando magnifice cum filio et imperatrice coronatus 
procederet, ad mensam mediocri dolore correptus est; tamen, ne tantae diei laetitiam perturbaret, 
dolorem dissimulavit.“ 

565 WgCh, c. 39: „Sequenti die cum morbus letalis vehementer insisteret, imperatricem cum filio rege 
ad prandium exire iubet de cubiculo.“ 

566 WgCh, c. 39: „Interea imperator finem sibi imminere sentiens, sicut in vita sanus, in actu semper 
constans et strenuus fuit, ita in extremis nihil segnioris fidei permansit et vocatis episcopis corpus et 
sanguinem Domini et crucem sanctam cum reliquiis sanctorum apportari fecerat. Et erigens se cum 
lacrimis valde affectuosis in confessione pura et oratione intenta, sanctorum communionem ac 
peccatorum remissionem devotissime accipiens… .“ 
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že člověk se nemá příliš vázat na světskou moc, ale usilovat o dosažení věčné důstojnosti 

v nebi.567 Potom naposledy napomenul svého syna a rozloučil se s rodinou. Přesné 

datum jeho smrti je v Gestech uvedeno tradičním způsobem: „den před červnovými 

Nónami, 2. den v týdnu, v 7. indikci“.568 

Následným popisem pohřebního původu Wipo dovršuje císařovu oslavu. Ještě 

v Utrechtu museli jeho tělo připravit na cestu,569 protože mělo být převezeno do Špýru, 

jenž si už předtím Konrád zvolil za místo posledního odpočinku jak pro sebe, tak i 

pro manželku a syna a vytvořil tak, aniž by to zamýšlel, slavné pohřebiště římských 

panovníků.570 Konrádovy ostatky doprovázel po cestě velký zástup lidí, v jehož čele šla 

Gisela s novým svrchovaným panovníkem celé Říše, všichni oplakávali takovou 

bolestnou ztrátu a modlili se za spásu císařovy duše. V Kolíně, Mohuči a Wormsu se 

smuteční průvod zastavoval ve všech kostelech a klášterech, kde opět probíhaly 

za zemřelého další modlitby a rozdávaly se almužny.571 Podobně jako Wipo tvrdil, že 

ještě nikdy neviděl tak obrovskou radost lidu z příchodu nového panovníka, když se 

Konrád vydal na svou korunovaci do Mohuče,572 tak nyní uvádí, že „neviděl ani neslyšel, 

že by všichni lidé tolik naříkali, natolik se modlili, rozdávali takové almužny kvůli 

jinému císaři v době, kdy ještě nebyl pohřben.“ 573 Nakonec je zdůrazněno příkladné 

chování Jindřicha III., který se u každého kostela poklonil před Konrádovou rakví, a to 

nejen z pozice syna vůči milovanému otci, ale také jako věrný služebník svého vladaře.574 

                                                 
567 WgCh, c. 3: „…ut in hoc solio regni cogites de honore perenni. Magna felicitas est in mundo regnare, 

maxima autem in caelis triumphare.“ 
568 WgCh, c. 39: „…imperatrici et filio regi Heinrico post fida monita valedicens, ex hac vita migravit II. 

non. Iunii, feria II, indictione VII.“ 
569 WgCh, c. 39: „Viscera imperatoris apud Traiectum condita sunt, et rex locum sepulturae donis et 

praediis ampliavit.“ 
570 H. Wolfram, tamtéž, 180, 182.  
571 WgCh, c. 39: „Reliquum corpus ab imperatrice et filio rege, ut optime excogitari poterat, involutum et 

reconditum usque Agrippinam Coloniam vectum per cuncta coenobia illius civitatis atque Moguntiae 
seu Wormatiae sive illorum, quae in medio fuerant, omni populo sequente et orante deportatum 
incredibili oratione et magnis elemosinis pro redemptione animae factis… .“ 

572 WgCh, c. 3: „…tantas laudes Deum accepisse ab hominibus una die in uno loco nondum comperiebam. 
Si Carolus Magnus cum sceptro vivus adesset, non alacrior populus fuisset nec plus gaudere valeret 
de tanti viri reditu, quam de istius regis primo accessu.“ 

573 WgCh, c. 39: „… quod non vidimus neque audivimus tantas lamentationes universorum, tot orationes, 
tales elemosinas alicui imperatorum corpore insepulto factas.“ 

574 WgCh, c. 39: „…filius caesaris Heinricus rex ad omnes introitus ecclesiarum et ad extremum 
ad sepulturam humeros suos corpori patris ultra modum humili devotione supposuit et non solum, 
quod filius patri in caritate perfecta, sed quod servus domino in timore sancto debet, hoc totum rex 
patri defuncto studiosissime exhibuit.“ 
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Císař byl pohřben ve špýrské katedrále 3. července 1039,575 i když v Gestech je podle 

starého způsobu počítání uvedeno, že se to stalo „třicátého dne po jeho smrti“.576 

Naposledy se Wipo vrací k této smutné události v žalozpěvu, přičemž jeho slova o nářku 

poddaných, kteří se nestyděli za své slzy ani na veřejnosti, podtrhují významnost tohoto 

panovníka pro jeho dobu.577  

9. 2. Konrádův nástupce Jindřich III. 

Jak už bylo uvedeno, po Konrádovi se stal novým panovníkem jeho syn Jindřich. 

Pro Wipona je tento muž ztělesněním dokonalého vládce, přičemž na několika místech 

svého díla nechává mladého krále jednat spravedlivěji a zbožněji než jeho otce, což je 

hlavně zapříčiněno tím, že mu Wipo svůj spis věnoval.578 Obzvlášť si všímá jeho 

vzorného chování k zástupcům církevního stavu, jak se to ukázalo v případě Konrádova 

rychlého odsouzení Ariberta a jeho kompliců, když se Jindřich „ve vší úctě k otci potají 

zřekl císařova unáhleného rozhodnutí proti milánskému arcibiskupovi a těm třem 

biskupům“.579 Obdobným příkladem je jeho věrné zachování slibu, že nepřijme kvůli 

veškerým církevním titulům jako odměnu ani jediný halíř, zatímco Konrád se takto 

provinil při dosazení nového basilejského biskupa v roce 1025.580 Kromě toho Konrádův 

životopisec Jindřicha chválí za jeho prozíravé jednání se Štěpánem I., který se na něj 

obrátil s žádostí o smír, ačkoliv bylo příkoří učiněno na jeho straně.581  

Konrád designoval Jindřicha III. za svého nástupce už na začátku roku 1026 

před prvním tažením do Itálie a poté byl malý chlapec svěřen augšpurskému biskupovi 

                                                 
575 S. Weinfurter, The Salian Century, s. 85.  
576 WgCh, c. 39: „…tricesima qua obdormivit die in Spira civitate, quam ipse imperator, sicut et postea 

filius, multum sublimavit, honorifice sepultum est.“ 
577 WgCh, c. 40: „Qui vocem habet serenam, hanc proferat cantilenam de anno lamentabili et damno 

ineffabili, pro quo dolet omnis homo forinsecus et in domo.“ 
578 WgCh, epistula: „Gloriosissimo imperatori Heinrico tertio regi ad pacem et bellum idoneo Wipo Dei 

gratia presbyter, quod servus regalium servorum huius orbis domino dominantium. 
579 Wgch, c. 35: „Referebant nobis quidam piissimum nostrum Heinricum regem filium imperatoris salva 

reverentia patris clam detestari praesumptionem caesaris in archiepiscopum Mediolanensem atque 
in istos tres. 

580 WgCh, c. 8: „Nam dum rex et regina a quodam clerico, nobili viro nomine Uodalrico, qui ibi tunc 
episcopus effectus est, immensam pecuniam pro episcopatu susciperent… Sed filius eius tertius 
Heinricus …optime et sine omni scrupulo patrium votum expiavit, quia in omni vita sua pro omnibus 
dignitatibus ecclesiasticis unius oboli precium non dicitur adhuc accepisse. 

581 WgCh, c. 26: „Sed filius suus rex Heinricus …legatione Stephani regis pacem rogantis accepta unico 
consilio principum regni patre nesciente gratiam reconciliationis annuit: iuste et sapienter agens, qui 
regem iniuste iniuriatum, ultro petentem gratiam, recepit in amicitiam.“ 
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Brunovi.582 Samotná korunovace nového krále proběhla na velikonoční sobotu o dva 

roky později v Cáchách, slavnostní ceremonii vedl kolínský arcibiskup Pilgrim. Jindřich 

tedy nebyl zvolen jako jeho otec rokováním těch nejdůležitějších mužů v zemi, ale 

Konrád nechal své rozhodnutí pouze dodatečně schválit těmito říšskými předáky a 

přítomným lidem.583 Po svém pomazání se začal mladý panovník podílet na vládě svého 

otce, i když z počátku na něj stále dohlížel Bruno 584 a po jeho smrti v roce 1029 převzal 

tento úkol frisinský biskup Egilbert.585 Společná vláda krále a císaře je nahlížena 

v Gestech jako ideální stav pro Říši, ve které je díky němu sjednávána spravedlnost a 

zachován mír. Tyto nadějné vyhlídky ještě podtrhuje „Jindřichův věk, protože sliboval 

velmi dlouhý život“.586 Královou oporou v jeho celoživotním poslání a další nadějí Říše 

měla být jeho manželka Gunhilda, s níž se Jindřich oženil v roce 1036.587 Tato královna 

bohužel zemřela dříve, než se mohla stát „necessaria comes“ svého manžela. Přesto ji 

Wipo považuje za důležitou součást svého vyprávění a v závěrečné kantiléně ji 

přirovnává k „ranní hvězdě“, která se náhle zřítila.588  

Konrád II. na svého syna a nástupce moudře přenášel odpovědnost za jednotlivé 

území, čímž ho nejen připravoval na samostatnou vládu, ale také centralizoval moc 

nad vévodstvími – Jindřich postupně ovládl z pozice vévody Bavorsko, Švábsko i 

Korutany.589 V Gestech jsou tyto vévodské hodnosti opominuty, protože pro autora je 

důležitější zisk burgundského královského titulu v roce 1038 v Solothurnu.590 Předání 

Burgundska je vlastně posledním císařovým činem, který je v díle popisován a završuje 

se jím Konrádova úspěšná vláda. Všechny Wiponovy zmínky o Jindřichově působení a 

                                                 
582 WgCh, c. 11: „Anno incarnationis Christi MXXVI. Chuonradus rex consilio et petitione principum 

regni filium suum Heinricum puerum regem post se designavit illumque Brunoni Augustensis ecclesiae 
episcopo in tutelam commendavit… .“ 

583 WgCh, c. 23: „Anno Domini MXXVIII, indictione XI, imperator Chuonradus filium suum Heinricum, 
magni ingenii et bonae indolis puerum, aetate XI annorum principibus regni cum tota multitudine 
populi id probantibus a Pilegrino archiepiscopo Coloniensi in regalem apicem apud Aquisgrani 
palatium sublimari fecerat. Tunc in principali dominica paschae consecratus… .“  

584 WgCh, c. 23: „…rex sub tutore et actore Augustensi episcopo Brunone… .“ 
585 WgCh, c. 26: „…rex Heinricus adhuc puerulus, Eigilberto Frisingensi episcopo creditus… .“ 
586 WgCh, c. 38: „…pax pacem generaret, si rex cum caesare regnaret.“  

WgCh, c. 23: „Spes pacis crevit, quam rex cum caesare fecit; praesertim cum is coronatus esset, cuius 
aetas vita diuturna satis digna fuerat.“ 

587 WgCh, c. 35: „Anno Domini MXXXVI. Heinricus rex filius imperatoris Chnutonis regis Anglorum 
filiam nomine Chunelindem pro regina consecratam regalibus nuptiis in coniugium duxit.“ 

588 WgCh, c. 40: „Eodem vero tempore occasus fuit gloriae: Ruit stella matutina Chunelinda regina.“ 
589 H. Beumann, tamtéž, s. 102-103.  
590 WgCh, c. 38: „…cum universo populo laudantibus atque rogantibus imperator filio suo Heinrico regi 

regnum Burgundiae tradidit… .“ 
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jednání dokládají, že Sálec svého syna dopředu dobře připravil na jeho zodpovědný 

vladařský úkol a díky ostatním prozíravým vládním opatřením a úspěšným politickým 

krokům mu přenechal silnou a mocnou Říši.  
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Závěr 

Wiponův popis činů Konráda II. ukazuje pochopitelně prvního sálského krále a 

císaře v tom nejlepším světle, protože má v první řadě poučit jeho nástupce o správném 

zastávání tohoto vznešeného a zodpovědného úřadu, jak je uvedeno hned ve věnovacím 

dopisu pro císaře: „Představuji Ti otcovy činy, abys jako v zrcadle viděl otcovy ctnostné 

skutky vždy předtím, než se budeš sám zamýšlet nad provedením vlastních skvělých 

činů.“ 591 Z tohoto důvodu však neidealizuje pouze jednání někdejšího panovníka, ale 

k jistým změnám dochází také v počínání ostatních aktérů či jiných okolnostech. 

Z pohledu životopisce se člověk stává vládcem především díky tomu, že si ho 

k tomuto úkolu vyvolila Boží prozřetelnost. S touto vyvoleností souvisí jeho svrchované 

postavení nad všemi ostatními lidmi světského i církevního řádu, protože zde na zemi 

vystupuje jako „vicarius Christi“. Druhým důležitým momentem pro formální 

ustanovení panovníka je jeho jednomyslné zvolení všemi vybranými zástupci z řad říšské 

šlechty (vires et viscera regni), tato symbolická jednota mu propůjčuje další legitimitu 

k držení královského a později císařského titulu. Proto Wipo nechává přijít do Kamby 

všech sedm vévodů včetně českého knížete, aby se Konrádovi dostalo takovéhoto 

potvrzení.  

Povinností každého vladaře je pak nelpět na vlastní slávě, ale zajistit svým 

poddaným mír a spravedlnost a potrestat jakéhokoliv narušitele jednoty nebo 

odporovatele jeho moci. Tady se ovšem v Gestech objevuje určitá nejistota, jak popsat 

spory vedené přímo se zástupci církve nebo do kterých se duchovní nějak zapojili. Wipo 

se většinou snaží takovému tématu zcela vyhnout (např. Konrádovy problémy s příliš 

autoritativním postojem mohučského arcibiskupa Ariba592 nebo jeho dočasnou nepřízeň 

vůči Egilbertovi z Freisingu za přísežné zapletení následníka do zločinného jednání 

vévody Adabera z Eppensteinu v Korutanech593), na druhou stranu se nebojí sálského 

panovníka zkritizovat v případě, že byla podle něj porušena práva církevních 

představitelů (viz konflikt s metropolity z Milána, Vercelli, Piacenzy a Ravenny a jejich 

odsouzení a vyhnání bez soudu). Vůbec v otázce církevní politiky je ideál vládce 

                                                 
591 WgCh, epistula: „…tibi Gesta patris repraesento, ut, quoties ipse res clarissimas agere mediteris, prius 

paternas virtutes velut in speculo imagineris… .“ 
592 H. Wolfram, tamtéž, s. 66. 
593 H. Wolfram, tamtéž, s. 104. 
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spatřován spíše v Jindřichovi III. než v samotném Konrádovi, proto není tato 

problematika v Gestech ani příliš zmiňována.  

V případě potrestání nepřátel Říše ze světské sféry stojí Wipo už věrně na straně 

svého hrdiny a skrze popsání marných opozičních snah Konráda Mladšího a Arnošta II. 

Švábského utváří o Konrádovi II. obraz jak milosrdného panovníka vůči těm, kteří se 

před ním za svůj zločin kají – to se ještě ukáže během povstání v italských městech – tak 

přísného a důsledného soudce nad zločinci vůči císařskému majestátu, i kdyby se jednalo 

o odpadlíky z vlastní rodiny. Ačkoliv Wipo věnuje odboji panovníkova nevlastního syna 

velký prostor ve svém díle, není to z důvodu, že by podle něj Arnošt Konrádovu vládu 

opravdu ohrozil, ale aby mohl vévodovy proradnosti využít co nejlépe jako odstrašujícího 

příkladu pro čtenáře. Z pohledu Gest totiž byla Sálcova panovnická suverenita uvnitř 

Říše zcela neotřesitelná a mohl se stále spoléhat na věrnost svých vazalů, jak se mu 

zavázali na jeho okružní cestě, přičemž po získání císařské koruny je Konrádův 

autoritativní postoj prezentován také vůči ostatním evropským státům včetně tradičního 

rivala Byzantské říše. V popředí panovníkova zájmu stálo v rámci zahraniční politiky 

Burgundsko, které se na základě svého transpersonálního chápání Říše cítil povinen 

připojit k dosavadním říšskému území. Vladařovy zásahy proti sousedům na východě 

dokreslují nadřazený postoj nad nimi, i když Wipo zde řadu věcí vynechává nebo 

pozměňuje, jinak by musel Sálci přiznat neúspěch. Tvrdý postup proti pohanům zase 

dodává Konrádovi aureolu zbožného mstitele pravé víry.  

Neméně zajímavá je Wiponova představa samotné Říše, která se dá díky 

transpersonální charakteristice považovat za velmi pokrokovou. Životopisec totiž 

nevyvozuje trvání říšské idey z vlády jednoho daného panovníka, ale přisuzuje ji vlastní 

nepomíjející identitu. Říše tedy smrtí císaře nezaniká, jak se Konrád II. snažil dokázat 

odbojným pávijským měšťanům či burgundskému králi, aby v obou případech prosadil 

své mocenské nároky. Složení říšského území vycházelo od doby prvního sálského 

panovníka tradičně z triády ovládaných království – Regnum Francorum, Regnum 

Italicum a Regnum Burgundiae, přičemž v Gestech  je kladen akcent na připojení třetí 

části, díky které se Říše i moc jejího panovníka zvětšila. Mezi zbývajícími dvěma 

královstvími Wipo upřednostňuje území na sever od Alp, proto při Konrádově volbě 

v Kambě přenechává rozhodovací právo pouze tamějším šlechticům. Ovládnutí italského 
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území je důležité k získání císařského titulu, koruna Langobardů však již podle něj 

ztratila na významu a tak Konrádovu korunovaci v Milaně vůbec nezmiňuje. 

Wiponovo dílo má důležité místo mezi prameny pro období Říše za vlády prvních 

sálských panovníků. Jako takové je pochopitelně využíváno zejména německými 

historiky, zatímco v českém prostředí zůstává dosud poněkud v pozadí historického 

bádání, což dokládá mimo jiné absence jeho českého překladu. Proto by tato práce 

mohla posloužit jako podklad pro tuto problematiku u nás. Samozřejmě si nedává za cíl 

být vyčerpávající analýzou tohoto pramene, protože postihuje pouze vybraný problém – 

zobrazení ideálu moci říšského panovníka z pohledu Wipona, takže zde zůstává prostor 

pro jeho další studium. Tomu by mohl napomoci druhý přínos této práce a to je 

přeložení Wiponova díla z latiny do češtiny.  
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Přílohy 

O činech císaře Konráda II. 

Dopis pro krále Jindřicha, syna císaře Konráda 

Wipo,1 z Boží milosti kněz, předává přeslavnému císaři Jindřichovi III.,2 panovníkovi 
proslulému ve válce i v míru,3 co služebník královských služebníků dluží vládci vládců 
tohoto světa.4  
Pane a císaři, považoval jsem za vhodné napsat o příkladném životě a slavných činech 
císaře Konráda,5 Tvého otce, aby svítilna nebyla schována pod nádobou,6 aby mlha 
neskrývala paprsek slunce,7 aby rez zapomnění nehalila ctnost hodnou zapamatování. 
Kdybych totiž jeho přeslavné a tak jasné činy nezdůraznil, zdálo by se, že byly poněkud 
zastíněny následným leskem tvých ctnostných činů. Dá-li Bůh, já, Tvůj služebník, mám 
v úmyslu vyprávět o činech Vás obou, které se staly za mého života. Tak budu moci mezi 
Vámi stanovit rozdíl a pravdivě říct, že jeden z Vás stát, totiž Římskou říši, zdravě 
prořezal a druhý tutéž Říši vyléčil rozumným úsudkem. Jestliže jsem toho ale napsal a 
řekl více nebo méně nebo jsem to uvedl snad jinak, než se má prává podstata věcí, 
nebude to vina pisatele ale toho, který mu to vyprávěl. Často jsem totiž nemohl být 
přítomen v kapli mého pána Konráda, protože jsem byl dlouhou dobu nemocen. 
Spolehnu se na pero pravdy a zveřejním jím plody naší dobrovolné práce o tom, co jsem 
sám spatřil nebo se dozvěděl od jiných. Protože existují určité činy, které jsi chvályhodně 
vykonal ještě za otcova života, rozhodl jsem se je vložit mezi činy Tvého otce. Skutky, 
které jsi však slavně vykonal po jeho smrti, jsem se rozhodl seřadit samostatně. Jestliže 
mi někteří kritici vyčtou, že je toto dílo nepotřebné, protože o tomto námětu psali i jiní, 
(ač mi ještě nebylo dovoleno něco z toho spatřit), odpovím: „Ve výpovědi dvou nebo tří 
lidí spočívá plnost svědectví.“8 A Ježíšova slova jsou v evangeliu zvěstována církví 
ne jedním, ale čtyřmi svědky. Toto dílo věnuji Tobě, vznešený císaři. Představuji Ti 
otcovy činy, abys jako v zrcadle viděl otcovy ctnostné skutky vždy předtím, než se budeš 
sám zamýšlet nad provedením vlastních skvělých činů. A také aby v Tobě hojněji 
vzkvétalo to, co jsi zdědil od otcových předků. Ty, který jsi předčil všechny své 
předchůdce ve věcech božských i pozemských, si zasluhuješ udržet své království i říši 
daleko déle než všichni ostatní, bude-li Ti nakloněn všemohoucí Bůh.  
Buď zdráv.  

Začíná prolog 

Považoval jsem za vhodné a záslužné svázat uprchlé vzpomínky na uplynulé věci pouty 
psaní a především nepřejít nečině a tiše slávu křesťanské říše.9 Udržováním památky 
                                                 
1 Wipo, kaplan a spisovatel, +po 1046. 
2 Jindřich III., římský král a císař 1028-1056.  
3 Srov. Tetr. 79. 
4 Srov. Dt 10, 17. 
5 Konrád II., římský král a císař 1024-1039. 
6 Srov. Mt, 5, 15. 
7 Srov. 2 Mak, 1, 22. 
8 Srov. Dt, 19, 15. 
9 Srov. Sall. Cat. 1, 1. 
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na ty, kteří ji za svého života dobře spravovali, totiž přetrvá něco z jejich slávy. 
Potomkům pak předkládám způsob dobrého života, jestliže chtějí napodobit své rodiče, 
protože užitečný příklad obvykle učiní ducha toho, který někoho napodobuje, 
statečnějším a odhodlanějším při vykonávání činů.10 I tak se velmi často stává, že 
pro slávu předků snadno vzniká zahanbení a zděšení u potomků, kteří se jim ani 
nevyrovnají, ačkoliv sami uchovávají činy předků v posvátné úctě.11 Jak odvaha pozvedá 
mnohé prosté muže, tak urozenost bez ctnostných činů mnohé urozené muže kazí.  
Mimoto se prý nemá mlčet o vítězství pravověrných vládců a příliš zveřejňovat úspěchy 
věrolomných tyranů. Je dost neuvážené psát a číst o Tarquiniovi Superbovi, Tullovi a 
Ankovi, praotci Aeneovi, divokém Rutulovi12 i o jakémkoliv dalším člověku tohoto druhu 
a zcela opomenout naše Karlovce, tři Otony,13 císaře Jindřicha II.,14 císaře Konráda, otce 
skvělého krále Jindřicha III., i samotného krále Jindřicha, úspěšného panovníka 
ve jménu Kristově. Dnešní pisatelé by si měli dávat pozor, aby se kvůli prohřešku 
nepozornosti neznelíbili Bohu. Vždyť vážnost Starého zákona, která pečlivě zaznamenává 
s užitečnou námahou historii praotců, nás učí a ukazuje, že poučení z dnešních věcí se 
má vložit hluboko do paměti. Tak si připomínáme, že Abrahám zachránil svého 
příbuzného Lota15 ve válce, že synové Izraele porazili nepřátele.16 Tak máme díky 
množství spisů před očima boje krále Davida,17 Šalamounovy18 rady, vynalézavost 
Gedeona19 a boje Makabejských.20 
Staří filozofové radili své obci jiným způsobem.21 Vypravovali hodnověrné sny,22 pomocí 
kterých mohli přivést pozornost posluchačů k tomu, co už předtím stanovili jako jisté. 
Někdy za stejným účelem vymýšleli smyšlené příběhy23 ozdobené vznešenými činy a 
jmény, pokud tato smyšlenka nijak neodporovala filozofii.24 Často pomocí otevřených 
diskusí25 založených na rozumu dávali záruku26 vládcům obce,27 že lidská duše je věčná a 
jak podle Macrobia tvrdil Sokrates, že duše neumírá poté, co umírá tělo.28 Téměř všichni 
filozofové bez pochybování učili, že plody lidské snahy nejsou ohraničeny životem 
člověka.29 Všichni, kteří vlasti prospívali a zachovávali zákony, se budou radovat šťastně 
navěky,30 ale ti, co opovrhují spravedlností, obdrží trest od spravedlivého Stvořitele. 

                                                 
10 Srov. Sulpic. Sever. Vita S. Martini 1, 2. 
11 Srov. Sall. Iug. 4, 6. 
12 Srov. Hor. Carm. IV, 7, 15; Liv.; Verg. Aen.  
13 Ota I., římský král a císař 936-973, Ota II., římský král a císař 973-983, Ota III., římský král a císař 983-

1002. 
14 Jindřich II., římský král a císař 1002-1024. 
15 Srov. Gn 19. 
16 Srov. Joz 6 . 
17 Srov. 1 S 16. 
18 Srov. 1 Kr 3. 
19 Srov. Sd 6. 
20 Srov. 1 Mak 3. 
21 Srov. Sall. Cat. 37, 8. 
22 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 3, 12. 
23 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 2, 9. 
24 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 2, 11. 
25 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. II, 13, 6. 
26 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 1, 5. 
27 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 8, 4. 
28 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 1, 7. 
29 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 1, 5. 
30 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 4, 4. 
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Z mnoha rozumových úvah shodně vyvozovali, že lidská duše je nesmrtelná. Tedy že 
dokud je sevřená tělesnými pouty,31 zažívá svobody tak, že se pohybuje rychlým letem 
myšlenky32 hned k hvězdným výšinám, hned k pozemským místům, někdy ke skrytým 
mořským hlubinám, které nikdy ve skutečnosti neviděla. Že někdy, když tělo bdí, a jindy 
zas při jeho odpočinku shromažďuje duše ne cizím, ale svým vlastním pohledem mnohé 
věci o budoucím dění a udržuje je v paměti. Že svlečená ze svého mlhavého šatu z masa 
se z těchto věcí raduje mnohem svobodněji a se stejnou živelností. Říkali, že tomuto věřit 
nebo spíše toto vědět by bylo nejvíce užitečné pro vládce, kteří často kvůli domýšlivosti 
otupěli33 a méně dbají na odměny budoucího života. Proto lidé ve starověku stavěli sochy 
a co nejhonosnější památníky vítězům, jejichž duši považovali za nesmrtelnou. 
Domnívali se, že jejich činy mají být zapsány, aby úcta k mrtvým vytrvala jako věčná 
památka pro potomky. Bylo jim dovoleno, aby sami pomocí lidské moudrosti probádali 
nesmrtelnost duše, kterou jim dosud Kristus nepřislíbil ani neukázal. A přece tímto 
vedeni sami pěstovali spravedlnost a pečlivě ji vštěpovali svými spisy předním mužům 
ve vlasti. Domnívali se, že pro obec zároveň s jejich vládci zemřou i jejich činy, pokud 
nebudou zapsány. Že kvůli zahálce mlčení by byla způsobena největší pohroma, kdyby 
ze zachovaných spisů nebylo zřejmé, že kdokoliv nyní již mrtvý se snažil za svého života 
usilovně něčeho dosáhnout. Ale my, od kterých jazyk Pravdy vzdálil strnulost mlčení, 
říkáme: „To, co vám říkám ve tmě, povězte na světle. Co slyšíte šeptem, hlásejte 
ze střech.“34 Proč strpíme, že křesťanští vládci a ochránci víry evangelia nám upírají to, 
co pohané nabídli svým lidem dobrovolně? Jestliže totiž naši katoličtí panovníci, obránci 
pravé víry, zákona a Kristova pokoje, který nám předal skrz své evangelium, vládnou 
bez nebezpečí pochybení, tak ti, kteří popíšou jejich dobré činy ve svých spisech, hlásají 
snad něco jiného než Kristovo evangelium?  
Ačkoliv duch pisatele váhá chopit se obtížných věcí, které byly vykonány pomocí zralého 
úsudku, mravnosti a vážnosti i nejvyššího odhodlání,35 je třeba, aby se jimi zabýval. 
Pisatel se musí zajímat o všechny, tedy i o ty věci, které se dějí kvůli nepotřebnému 
přepychu, klamné smělosti či chlípné touze. A při zaznamenávání činů má pisatel podle 
schopností svého ducha vylíčit ty vykonané stejně jako ty nevykonané. Díky tomu jsou 
dobří lidé povzbuzováni ke ctnostem36 a ti špatní napravováni ušlechtilou pobídkou. 
Tedy to je ta příčina psaní, které nezakazuje žádné náboženství,37 které schvaluje jeho 
vlastní účel, které prospívá vlasti a potomkům, pokud je dobře zformulované. To, co už 
přešlo, je jasné. Cokoliv ale přijde, to není zřejmé. Tato skutečnost a naděje mě 
přivedla38 k přání psát k všeobecnému užitku čtenářů o tom, co je příjemné k poslechu. 
Neboť jestliže bude mezi tím popsáno něco ctnostného, čtenář to bude moci veřejně 
napodobovat.39 Toto činím ve svém pokročilém věku soužen mnoha nemocemi. Když 
však mé tělo vyburcuje Bůh, zaměstnáno touto prací se vystříhá nečinnosti jakožto 
nepřítele duše.40  

                                                 
31 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 1, 5; I, 10, 9. 
32 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. II, 16, 26. 
33 Srov. Sall. Iug. 2, 4; Cat. 16, 3. 
34 Mt 10, 27. 
35 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 1, 6. 
36 Srov. Sulpic. Sever. Vita s. Martini I, 6. 
37 Srov. Verg. Georg. I, 269. 
38 Srov. Sall. Iug. 29, 3. 
39 Sall. Cat. 13, 3. 
40 Srov. Otloh, Proverb. c. 14. 
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Budu mluvit o záležitostech státu, proto chci hlavně obsáhnout činy dvou králů. 
Přirozeně císaře Konráda a jeho syna Jindřicha III., kterého téměř všichni nazývají 
Jindřich „Přímá cesta spravedlnosti“. Činy otce, které se staly za mého života, vyobrazím 
písařským brkem pro neznalé následovníky podle toho, jestli jsem je sám viděl nebo se 
o nich dozvěděl z vypravování jiných. Avšak činy přejasného syna, protože dosud z Boží 
milosti vládne, nepřestanu shromažďovat do konce svého života. Jestliže se stane to, že 
zemřu před králem, stejně jako jsem se před ním i narodil, v tom případě opustím své 
dílo nedokončené. Zapřísahám tedy svého pokračovatele,41 aby se nestyděl postavit 
na mé základy vlastní zdi. Aby nepohrdl zvednout padající pisátko. Aby se nedíval skrze 
prsty na můj začátek, stejně jako nebude chtít, aby někdo jiný opovrhnul jeho závěrem. 
Jestliže totiž platí, že ten, kdo začíná, tím vykonává polovinu práce,42 nemá být nevděčný 
v této práci ten, kdo našel začátek připravený. Toto jsem musel pověděl v úvodu. Nyní se 
dostanu k činům císaře. Ale dříve v krátkosti povím o oprávněnosti jeho zvolení. Pak 
budu moci psát s větší hodnověrností, když dopředu připomenu, jací preláti a ostatní 
předáci byli tehdy určeni k správě království.  

1. O sněmu předních mužů 

Roku 1024 od vtělení Krista, když císař Jindřich již dobře uspořádal záležitosti Říše,43 
začal sklízet po dlouhé námaze zralé plody míru44 a jeho moc byla neotřesitelná. Tehdy 
ho se zdravou myslí, ale nepevným zdravím dostihla těžká nemoc a on 3. den před 
červencovými idami zemřel.45 Jeho tělo bylo dovezeno ze Saska k pohřbení na místo, 
které se nazývá Bamberk. Zde sám s dobrou touhou a úsilím založil biskupství proslulé 
veškerou církevní okázalostí. K jeho posvěcení přizval papeže Benedikta46 a díky jeho 
vlivu upevnil veřejným slibem privilegia k ochraně tohoto místa. Po smrti císaře začal 
stát, opuštěn a bez otce, brzy kolísat. Tehdy všichni dobří muži začali být znepokojení a 
měli starosti, ale ti špatní zatoužili po moci.47 Božská prozřetelnost však svěřila kotvu 
církve prelátům a těm světským vládcům, kterých v té době bylo třeba, aby dovedli zem 
bez otřesů do klidného přístavu. Totiž když zemřel císař bez synů, každý z nejmocnějších 
světských vládců se snažil, více silou než pomocí svého nadání, stát se buď prvním 
mužem v zemi nebo alespoň druhým pomocí nějaké smlouvy s tím, co bude prvním. 
Proto napadla téměř celou Říši nesvornost a to do té míry, že by došlo všude k vraždění, 
požárům a loupení,48 kdyby to nebylo zmařeno zásahem vznešených mužů. Císařovna 
Kunhuta,49 ačkoliv ji scházela manželova síla, přece na radu svých bratrů, metského 
biskupa Ditricha50 a bavorského vévody Jindřicha,51 přispěchala Říši na pomoc. Svou 
bystrou mysl a nadání zaměřila na obnovení královské moci, i když byla znepokojená 
rozvažováním. 

                                                 
41 Sulpic. Sever. Vita S. Martini 1, 9. 
42 Hor. Epist. I, 2, 40. 
43 Sall. Iug. 43, 5. 
44 Sall. Cat. 35, 3. 
45 +13. července 1024 v Grone u Göttingenu. 
46 Benedikt VIII., papež 1012-1024, 21. ledna 1013. 
47 Srov. Hor. Sat. II, 6, 1. 
48 Sall. Cat. 5, 1. 
49 Kunhuta, manželka Jindřicha II., +1033. 
50 Ditrich II., metský biskup 1006-1047. 
51 Jindřich V., bavorský vévoda 1004-1009, 1017/8-1026. 
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Věc si žádá,52 abych řekl jména těch urozených mužů, buď biskupů nebo světských 
vládců, kteří tehdy žili v království a 

podle jejichž rady bylo zvykem vybírat ve Franské říši krále.53 

Nikomu by se totiž nemělo zdát, že události, o kterých budu vyprávět, se staly jakoby 
náhodou. Spíše by měl uvěřit, že to, o čem se rozhodlo podle rady těch nejzkušenějších 
mužů, je užitečný, ctnostný a velmi dobrý čin. V té době řídil arcibiskupství v Mohuči 
Aribo,54 rodem Bavor, urozený a moudrý muž způsobilý radit králi. Arcibiskupství 
v Kolíně držel Pilgrim,55 příbuzný arcibiskupa Ariba, muž prozíravý a vhodný pro tento 
úřad. Trevírské arcibiskupství spravoval Poppo,56 bratr vévody Arnošta,57 muž zbožný a 
mírný, který v této době měl v opatrovnictví svého synovce vévodu Arnošta58 i 
se švábským vévodstvím. Biskupství v Metách ovládal biskup Ditrich, urozený muž a 
horlivý ve všech ctnostech. Církevní obci ve Štrasburku předsedal biskup Werner,59 
člověk dychtivý ve službě Bohu i světu. Ve würzburské církevní obci byl usazen 
Mazelinus,60 muž moudrý a oddaný vážnosti církve. Bamberské biskupství řídil 
Eberhard,61 první biskup této církevní obce, muž velmi potřebný v této obci pro své 
nadání a mravy. Představeným církve v Kostnici byl Heimo,62 muž vzdělaný ve věcech 
božských a skromný a obezřetný ve věcech světských. Augšpurk řídil biskup Bruno,63 
bratr císaře Jindřicha, prospěšný a nápadný svým nadáním, kdyby nebyl zastíněn 
bratrskou záští, kterou císaři škodil. Juvavskou církevní obec, které se lidově říká 
Salcburk, řídil dobré paměti arcibiskup Gunther,64 bratr druhů Ekkharda65 a Heřmana,66 
člověk mírný a dobrý k Bohu i lidem. Biskupem řezenské církve byl Gebhard,67 nápadný 
svou laskavostí. Církev ve Freisingu spravoval biskup Egilbert,68 prozíravý správce svého 
kléru i lidu. S těmito muži dorazilo ze svých krajů mnoho dalších biskupů a opatů. 
Kdybych je měl jednotlivě vyjmenovat, způsobilo by to odpor k této práci.69 Vyhnul jsem 
se zmínce o prelátech ze Saska, protože mi není známo nic, co bych o jejich životě mohl 
přidat k jejich jménům. Ačkoliv jsem zjistil, že i oni byli bezpochyby přítomni těm 
nejdůležitějším událostem, radili a přicházeli na pomoc. Opomíjím Itálii, jejíž předáci 
nemohli v tak krátké době dorazit ke královské volbě. Ti se později spolu s milánským 

                                                 
52 Sall. Cat. 52, 3. 
53 Hexametr Quórum cónsiliís consuévit Fráncia réges 
54 Aribo, mohučský arcibiskup 1021-1031. 
55 Pilgrim, kolínský arcibiskup 1021-1036. 
56 Poppo, trevírský arcibiskup 1015-1047 . 
57 Arnošt I., švábský vévoda 1012-1015. 
58 Arnošt II., švábský vévoda 1015-1030. 
59 Werner I., štrasburský biskup 1001-1028 . 
60 Meginhard-Meinhard, würzburský biskup 1018/9-1034. 
61 Eberhard I., bamberský biskup 1007-1041. 
62 Heimo, kostnický biskup 1022-1026. 
63 Bruno, augšpurský biskup 1006-1029. 
64 Gunter,  salcburský arcibiskup 1024-1025. 
65 Ekkerhard II., míšeňský markrabě 1032-1046. 
66 Heřman, míšeňský markrabě 1009-1032, +1038. 
67 Gebhard II., řezenský biskup 1023-1036. 
68 Egilbert, frisinský biskup 1005-1039. 
69 Srov. Macrob. Comm. in somn. Scip. I, 11, 7. 
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arcibiskupem a zbylými předními muži setkali s králem v Kostnici, podřídili se mu a 
přísahali mu dobrovolně věrnost.  
Toto jsou vévodové, kteří byli součastníky výše zmíněných mužů: saský vévoda 
Bernard,70 korutanský vévoda Adalbero,71 bavorský vévoda Jindřich, švábský vévoda 
Arnošt, hornolotrinský vévoda Fridrich,72 dolnolotrinský vévoda Gozelo,73 francký 
vévoda Konrád z Wormsu 74 a Oldřich,75 vévoda Čechů. Burgundsko zatím nebylo závislé 
na Římské říši tak, jako nyní. Skutečnost, že bylo podrobeno, je připisována slávě tří 
králů. Jako první se pokoušel ovládnout Burgundsko císař Jindřich II. a v této snaze 
dobře vytrval. Císař Konrád potom odsud vyhnal latinské Franky jako nepřátele 
prudkým útokem a podrobil si Burgundsko vojensky. Nakonec král Jindřich III., zbožný 
a mírumilovný, „Přímá cesta spravedlnosti“, vládl Burgundsku se vznešeností v období 
míru i ve válce. Později popíšu, jak zde prováděl s božskou prozřetelností porady ohledně 
míru a války na sněmech a  shromážděních, kterých jsem se občas účastnil. Nyní se 
vrátím na začátek.76 Uhry nás v této řečené době nechtěly poslouchat. Později je zkrotil 
král Jindřich III. vznešeným a obdivuhodným vítězstvím a po něm zde upevnil velmi 
moudrou radou postavení sobě i svým nástupcům.  
Výše zmínění biskupové, vévodové a ostatní mocní muži s nejvyšším úsilí a 
pozoruhodnou snahou usilovali o to,77 aby Říše příliš dlouho bez vládce nekolísala. 
Domnívali se totiž, že sotva jinak uniknou hrozícímu nebezpečí lépe či rychleji. Díky 
dopisům a poslům bylo možné zvážit výsledky soukromých porad78 a mínění jednotlivců, 
kdo s kým souhlasí a s kým ne, nebo kdo si koho přeje za vládce. A toto nebylo marné. Je 
totiž prozíravé připravit uvnitř to, co potřebuješ venku, a porada před dílem je semeno 
přinášející užitek. Marně totiž očekáváš pomoc od druhého, když se nestaráš o to, po čem 
toužíš. V obtížných situacích přináší dobrý výsledek radit se v ústraní, pomalu vše zvážit 
a pak to rychle vykonat. Konečně byl určen den a označeno místo. Konal se lidový sněm, 
jaký jsem předtím, co sahá má paměť, ještě neviděl. Nebudu odkládat napsání toho, co se 
na tomto sněmu stalo hodného zapamatování.  

2. O výběru krále 

Mezi Mohučí a Wormsem je místo,79 které je díky své rozlehlosti a prostrannosti schopné 
pojmout velké množství lidí. Pro blízkost ostrovních útočišť je bezpečné a vhodné 
k projednávání tajných záležitostí. Rozsáhlejší popis názvu a polohy místa ponechám 
topografům. Já se však vrátím ke svému plánu. Když se zde sešli  

všichni přední mužové, abych tak řekl síly a srdce království,80 

                                                 
70 Bernard II., saský vévoda 1011-1059. 
71 Adalbero z Epennsteinu,  korutanský vévoda 1012-1035. 
72 Fridrich II., hornolotrinský vévoda okolo 1020- 1026/7. 
73 Gozelo I., dolnolotrinský vévoda 1023-1044, od 1033 i hornolotrinský. 
74 Konrád Mladší, korutanský vévoda 1036-1039. 
75 Oldřich, český kníže 1012-1034. 
76 Srov. Sall. Iug. 4, 9. 
77 Srov. Sall. Cat. 1, 1. 
78 Srov. Sall. Cat. 29, 1. 
79 Volba proběhla v Kambě naproti Oppenheimu 4. září 1024. 
80 Hexametr Cúncti prímatés, virés et víscera régni. 
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utábořili se na obou březích Rýna. Tato řeka rozděluje Galii a Germánii.81 Z germánské 
části se shromáždili Sasové se svými sousedy Slovany, východní Frankové, Bavoři a 
Švábové. Z galské strany se sešli Rýnští Frankové, Dolnolotrinci a Hornolotrinci. Jednali 
o tom nejdůležitějším, rozvažovali o nejisté volbě. Vznášeli se mezi nadějí a obavami,82 
když velmi dlouho poznávali svá přání, jak mezi příbuznými navzájem, tak i mezi členy 
jednotlivých dvorů. Nejednalo se totiž o bezvýznamné záležitosti. Kdyby tato záležitost 
neznepokojovala největší měrou planoucí srdce, bylo by celé tělo království předurčeno 
ke zhoubě. Abych užil přísloví: „Prospěl ústům ten, kdo dobře uvařil jídlo, které by 
způsobilo nebezpečí, kdyby bylo pozřeno jako syrové.“ A jak říkají: „Lék, který se má 
vkládat do očí, musí být obezřetně prozkoumán.“ Když se takovým způsobem dlouho 
dohadovali, kdo má vládnout, jednoho vyřadil věk buď příliš nezralý nebo naopak 
pokročilý,83 jiného ctnosti, které neprokázal, a další důkaz jejich domýšlivosti. Pak 
mezi mnoha muži byli vybráni jen málokteří a z těch byli odděleni pouze dva. Na nich 
konečně spočinula v okamžiku jednoty poslední zkouška, nad kterou dlouho uvažovali 
s nejvyšší pečlivostí přední mužové. Byli to dva Konrádové, z nichž jeden, protože byl 
věkem starší, se nazýval Konrád Starší, druhému se však říkalo Konrád Mladší. Oba byli 
přední mužové z německé části Frank, narodili se dvěma bratrům, z nichž jeden se 
nazýval Jindřich84 a druhý Konrád.85 Víme, že oni sami pocházeli od franckého vévody 
Oty86 spolu s dvěma dalšími bratry Brunem87 a Vilémem.88 Bruno se stal papežem 
na apoštolské stolici římské církve a po změně jména se nazýval Řehoř. Vilém se stal 
biskupem štrasburské církve a obdivuhodným způsobem ji pozvedl. Tito výše řečení dva 
Konrádové patřili z otcovské strany k těm nejurozenějším, ale sotva méně zářili díky 
matčině původu. Matka Konráda Mladšího Matylda89 se narodila dceři burgundského 
krále Konráda.90 Matka Konráda Staršího Adelheida91 pocházela z nejurozenějšího rodu 
v Lotrinsku. Tato Adelheida byla sestrou druhů Gerharda92 a Adalberta,93 kteří stále 
zápasili s králi a vévody a nakonec se zklidnili kvůli svému příbuznému králi 
Konrádovi.94 Jejich rodiče prý pochází ze starodávného rodu trojských králů, kteří díky 
požehnanému vyznavači Remigiovi95 vložili své šíje pod jho víry.96 Tyto dva muže, to jest 
Konráda Staršího a Mladšího, dlouho posuzovala zbylá část šlechty. Ačkoliv si téměř 
všichni vybrali kvůli dychtivým očekáváním a skrytějším úmyslům Konráda Staršího 
pro jeho ctnosti a bezúhonnost, přece kvůli moci mladšího Konráda každý bystře skrýval 
své smýšlení, aby se oba neznesvářili kvůli touze po poctách. Nakonec se však skrze 
božskou prozíravost sami mezi sebou shodli, když se v tak nejisté věci dohodla jistá 

                                                 
81 Caes. Bell. Gall. I, 1. 
82 Verg. Aen. I, 218; Liv. VIII, 13. 
83 Srov. Sueton. Tiber, 54, 2. 
84 Jindřich, wormský hrabě +989/1000. 
85 Konrád I., korutanský vévoda 1004-1011. 
86 Ota z Wormsu, korutanský vévoda 978-983/5, 995-1004. 
87 Bruno, papež Řehoř V. 996-999. 
88 Vilém I., štrasburský biskup 1028/9 –1046/7. 
89 Matylda Švábská, +1031/32. 
90 Konrád III., burgundský král 937-993. 
91 Adelheida Metská, +1039/46. 
92 Gerhard z Met, metský hrabě. 
93 Adalbert ze Saargau, pruský hrabě. 
94 Srov. Sueton. Tit. 7, 3. 
95 Sv. Remigius, remešský biskup 462-533. 
96 Neh 3, 5. 
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smlouva, že jeden bez meškání ustoupí druhému, jestliže se většina lidu pochvalně 
vyjádří k jednomu z nich. 

Domnívám se, že je vhodné říct,97 jakým způsobem 
Konrád Starší ukázal svou povahu. 

Když již cítil Boží vůli vdechnutou do srdcí předních mužů, ne že by se vzdával naděje 
na vládu, ale aby povzbudil ducha svého příbuzného a tím zmenšil zděšení z nových 
událostí, oslovil Konráda Mladšího touto skvělou řečí: „Zasloužená radost z příznivých 
věcí není bezedná ani nedovoluje, aby někdo byl za přijatá dobrodiní nevděčný. A jako 
v těch nepříjemných věcech zhoubná bázlivost táhne k horšímu, tak v těch příznivých 
vznešená laskavost vede k lepšímu. Malý vliv má užitek ze získaného štěstí, který ani 
mírnou radostí nenasytí duši pracujícího. Proto si myslím, že síla mé duše bude zvětšena 
velkou radostí, že z takového shromáždění společná shoda předvídala ze všech mužů 
pouze nás dva, z nichž jednoho ustaví do královského úřadu. Nemáme si myslet, že 
předčíme naše příbuzné urozeností nebo bohatstvím nebo že jsme si zasloužili něco 
hodného takové úcty. Nemáme se vychvalovat prázdnými slovy. Naši předci chtěli raději 
svou slávu ukázat činy než slovy.98 

Každý člověk má být spokojený ve společném životě 

se sobě rovnými. Cokoliv je ale to, pro co jsme pokládáni k něčemu za vhodnější než 
ostatní, za to buďme vděční Bohu. Tedy musíme být pozorní, abychom nebyli pokládáni 
za nehodné takové milosti kvůli vlastním i příbuzenským neshodám, protože jsme byli 
souhlasem ostatních uznáni za hodné této pocty. Je pošetilé příliš využívat cizí moci 
místo své vlastní. V každé volbě nemůže nikdo pronést soud o sobě samém, ale může 
posoudit jiného člověka. Kdyby se smělo posoudit sebe sama, kolik bychom viděli knížat, 
neřku-li králů? Nebylo v naší moci tuto královskou hodnost zúžit z mnoha mužů mezi 
nás dva. Přání, snahy a souhlas Franků, Lotrinců, Sasů, Bavorů, Švábů, kteří mají tu 
nejlepší vůli, se obrátily k nám, jako k potomstvu jediného kmene, jako k jednomu 
domu, jakoby k nerozlučitelnému příbuzenskému poutu. Nikdo nebude mít podezření, 
že by mohli být rozděleni nepřátelstvím ti, co jsou spojeni z takových příčin. 

To, co příroda spojila, musí zůstat jednotné 
protože to k sobě spojila příbuzenských svazkem. 

Jestliže kvůli nějaké překážce odhodíme, co nám bylo dobrovolně nabídnuto od jiných, 
jestliže budeme mezi sebou nejednotní, lid nás tehdy jistě bude chtít opustit a najít sobě 
kohokoliv třetího. My se nejen zbavíme této nejvyšší pocty, ale dostaneme se do zlé 
pověsti jako zbabělci a závistivci. To je pro dobré muže ještě opovrženíhodnější než smrt. 
Jako bychom nemohli snést povinnosti vladaře nebo, a to pokládám za velké zlo mezi 
příbuznými, by nechtěl jeden druhému ustoupit kvůli poctě toho druhého. Tedy největší 
čest, nejvyšší moc dosud prodlévá blízko nás. Dostala se k nám, aby na jednom z nás 
zůstala, pokud budeme chtít. Proto se mi zdá, jestliže na jednom z nás zůstane tato pocta 
v celé plnosti, ten druhý nezůstane žádným způsobem zbaven účasti na stejné poctě. Tak 

                                                 
97 Srov. Sall. Iug. 79, 1. 
98 Srov. Sall. Cat. 8, 5. 
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totiž na rodiče králů, třebaže všichni nejsou králi, se přenese určitá část královské 
důstojnosti. Tak i ti, kteří byli vyvolení a dopředu jmenovaní k této moci, ačkoliv jí ani 
nedosáhnou, přece nebudou zcela zbaveni pocty plynoucí z toho, že nebyli pokládáni za 
nehodné nejvyšší důstojnosti. Navíc, jestliže příbuzní králů jsou kvůli králům ctěni, 
jestliže všichni se chtějí vůči nám chovat tak, jak my budeme o sobě navzájem shodně 
smýšlet, a jestliže je úspěch jednoho tímto způsobem závislý na tom druhém, kdo může 
být šťastnější než my? Vždyť jeden bude vládnout a druhý vyrazí na pomoc tomu, který 
bude vládnout státu, skrz svoji laskavost jakoby byl sám vládce! Proto buďme obezřetní, 
abychom nedávali přednost cizímu před vlastním a nejistému před jistým.99 Aby dnešní 
den, až dosud tak šťastný a příjemný díky takovému rozhodnutí, nám nepřinesl 
dlouhodobé neštěstí, pokud budeme mezi sebou špatně zacházet se získanou náklonností 
takového lidu. Aby se to nestalo z mé strany, chci říct tobě, nejdražší ze všech mých 
příbuzných, co si o tobě myslím. Jestliže poznám, že si lid přeje tebe, že po tobě touží 
jako po pánu a králi, neodvrátím od tebe tuto přízeň žádným zlým úmyslem. Spíše tě 
zvolím tím radostněji než ostatní, čím jsem ti, jak doufám, dražší než ostatní. Shlédne-li 
ale Bůh na mě, nepochybuji, že mi na oplátku poskytneš to, co mi patří.  
Na to Konrád Mladší odpověděl, že s celým návrhem souhlasí a také pevně slíbil svému 
nejdražšímu příbuznému, že mu prokáže veškerou věrnost, která přísluší králi, jestliže 
povolá nejvyšší vůle Konráda Staršího. Během těchto slov, když je mnozí sledovali, 
Konrád Starší se trošku naklonil a příbuzného políbil. Tento polibek poprvé jasně ukázal, 
že se oba dva dohodli. Proto, když byl přijat důkaz jejich svornosti, přední mužové se 
sesedli a lid se ve velkém počtu postavil k nim.100 

Tehdy se každý radoval, že přišel čas, kdy bylo dovoleno 
vynést na povrch to, co dlouho držel ukryté v srdci. 

Lid se otázal mohučského arcibiskupa, jehož názor byl důležitější než mínění ostatních, 
co si myslí. Ten schválil a zvolil s přetékajícím srdcem a radostným hlasem Konráda 
Staršího za svého pána a krále, vůdce a obránce vlasti. Ostatní arcibiskupové a zbylí muži 
ze svatých řádů se bez zaváhání řídili tímto názorem. Konrád Mladší, který trochu 
vyjednával s Hornolotrinci, se ihned obrátil a s velkou láskou ho zvolil za pána a krále. 
Král ho uchopil rukou a ukázal mu, aby se vedle něho posadil. Tehdy jeden po druhém 
z jednotlivých částí Říše znova a znova opakovali tatáž slova volby. Strhl se souhlasný 
křik lidu, všichni se jednomyslně shodli s předními muži na volbě krále, všichni 
požadovali Konráda Staršího. Na něm tvrdošíjně trvali, jeho samotného stavěli 
bez rozpaků před ostatní panovníky. Soudili o něm, že je nejvíce hoden královské moci, a 
žádali, aby se jeho pomazání událo bez prodlení. Výše zmíněná císařovna Kunhuta mu 
ochotně nabídla královské insignie, které ji předtím zanechal císař Jindřich, a posílila ho 
k vládě, nakolik je toho žena schopna. Věřím, že této volbě jistě nescházela přítomnost 
nebeských sil, když mezi tolika muži s jedinečnými schopnostmi, mezi tolika vůdci a 
markrabaty byl bez závisti a rozepří zvolen tento muž. Ačkoliv nebyl horší než nikdo 
co do původu, statečnosti a vlastního majetku, přece ve srovnání s takovými muži měl 
v Říši jen málo lén a moci.  
Kolínský arcibiskup a vévoda Fridrich s jistými dalšími Hornolotrinci odešli v bojovné 
náladě. Stalo se to prý kvůli Konrádovi Mladšímu, ale spíše je k tomu ponoukal ďábel, 
                                                 
99 Srov. Sall. Cat. 20, 2; Sall. Iug. 83, 1. 
100 Srov. Ovid. Metam. XIII, 1. 
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nepřítel míru. A přece se rychle obrátili k milosti krále kromě těch, které předtím 
uchvátil společný uděl smrti. Ochotně přijali, cokoliv on sám nařídil. Arcibiskup Pilgrim, 
jakoby kvůli nápravě předešlého provinění, dosáhl u krále toho, aby směl v kolínském 
kostele pomazat královnu. O ní budu mluvit následně, nyní se vrátím ke králi. Byl vybrán 
na Boží pokyn a sám spatřil důkaz v tom, co později jako král přijal od lidí. Byl to totiž 
muž velké pokory, prozíravý v rozhodování, pravdomluvný ve slovech, odhodlaný 
v činech, pramálo lakomý, nejštědřejší ze všech králů. O jeho zvycích se později 
rozhovořím podrobněji.101 Přece jsem zde musel toto všechno říct, protože nemohlo 
naprosto dojít k tomu, že by se nestal panovníkem. A to tím největším panovníkem, 
ve kterém byla síla těch největších ctností. Neboť je psáno: „Slávu předčí pokora.“102 
Zaslouženě předešel ctižádostivé tohoto světa ten, kterého se drží královna ctností. Tedy 
je proti Božímu právu, aby někdo na světě bojoval proti tomu, koho všemocný Bůh 
dopředu určil k vládě nad všemi.  

3. O pomazání krále 

Když byla volba vykonána, všichni s velikou radostí spěchali doprovázet krále 
do Mohuče, aby zde přijal přesvaté pomazání. Šli radostně,103 klerici zpívali žalmy, laici 
si prozpěvovali, každý z nich svým způsobem. Dosud jsem neviděl, že Bůh přijal takové 
chvály od lidu v jednom dni a na jednom místě.  

I kdyby se objevil živý Karel Veliký104 s vladařským žezlem, 

lid by nemohl být dychtivější ani se více radovat z návratu takového muže, než se radoval 
z prvního příchodu tohoto krále. Král přišel do Mohuče. Zde byl přijat s náležitou úctou a 
očekával zbožně své pomazání všemi toužebně žádané. Když se v den narození sv. Marie 
mohučský arcibiskup a všechen klérus slavnostně připravovali k jeho požehnání, během 
posvátných úkonů královského pomazání řekl arcibiskup králi toto kázání: „Veškerá moc 
tohoto pomíjivého věku pochází z jediného přečistého pramene. Stává se ale, že mnohé 
potůčky, ač vytékají ze stejného pramene, jsou v jiné době kalné a jindy průzračné, 
zatímco hlavní pramen setrvává ve své čistotě. Stejným způsobem, nakolik se lidský stav 
odváží srovnávat mezi sebou stvořitele a stvoření, bychom mohli uvažovat o Bohu, 
nesmrtelném vládci a pozemských králích. Je totiž psáno: „Všechna moc pochází 
od Boha.“105 Když tento všemocný král králů, původce a počátek veškeré slávy, vylévá 
na pozemské vládce milost své důstojnosti, tak je vzhledem k přirozenosti tohoto 
pramene čistá a jasná. Když ale přijde k těm, kteří s touto důstojností budou nestoudně 
zacházet a poskvrní jí pýchou, závistí, svévolí, lakotou, hněvem, netrpělivostí a 
krutostí,106 nalijí sobě a těm, co jsou jim podřízeni, zhoubný nápoj bezpráví, jestliže se 
neočistí pokáním.107 Ať se celá církev svatých modlí k Bohu a stále ho prosí, aby 
důstojnost, kterou Bůh dnes prokázal našemu pánu a králi Konrádovi, byla jím beze 

                                                 
101 Srov. Sall. Cat. 4, 5. 
102 Př 15, 3. 
103 Sk 5, 41. 
104 Karel Veliký, francký král a římský císař 768-814. 
105 Ř 13, 1. 
106 Srov. Sall. Cat. 10, 4. 
107 Srov. Jr 25, 15. 



 

 117

škody zachována, nakolik je to v silách člověka. Toto říkám s Tebou a pro Tebe, pane a 
králi. Bůh, který Tě vyvolil, aby ses stal králem nad svým lidem,108 Tě sám chtěl nejdříve 
vyzkoušet a potom učinit vladařem. Sužuje totiž každého, koho přijal.109 Uznal za vhodné 
potupit toho, koho chtěl přijmout110, Zlíbilo se mu ponížit toho, koho se rozhodl 
povýšit.111 Tak Bůh zkoušel svého služebníka Abraháma112 a vyzkoušeného ho oslavil. Tak 
dovolil, aby hněv krále Saula, pronásledování, bezpráví, ukrývání na poušti, útěk a 
vyhnanství zakusil jeho služebník David,113 kterého pak učinil tím nejslavnějším králem 
v Izraeli. Blahoslavený ten, který snáší pokušení, protože ten obdrží korunu.114 
Ne bez příčiny Tě Bůh sužoval, v Tobě osladil budoucí užitek.115 Dovolil, abys ztratil 
přízeň u svého předchůdce, císaře Jindřicha a znovu ji získal. To proto, abys věděl, jakým 
způsobem se máš smilovat nad těmi, kteří ztratí Tvou přízeň. Zakusil jsi příkoří, abys 
věděl jak se smilovat nad těmi, co snáší příkoří. Božská dobrota Tě nechtěla nechat 
nevyzkoušeného, abys po poučení z nebe převzal křesťanskou říši. Dospěl jsi k nejvyšší 
hodnosti, jsi náměstek Kristův. Nikdo není pravý vládce pouze ten, kdo Krista 
napodobuje. Je třeba, abys na tomto trůnu království rozvažoval o věčné důstojnosti. Je 
velkým štěstím vládnou na zemi, ale daleko větší je radovat se v nebi. I když však bude 
Bůh od Tebe mnoho požadovat, bude si především přát to, abys činil právo a 
spravedlnost a mír vlasti,116 která na Tebe bude vždy hledět. Abys bránil církev a klérus a 
zastával se vdov a sirotků.117 Tímto a i jinými dobrými skutky bude Tvůj trůn upevněn 
na věky.118 A nyní pane a králi, celá svatá církev i s námi prosí o Tvou milost pro ty, kteří 
se vůči Tobě až dosud provinili nebo ztratili Tvou přízeň nějakou urážkou. Mezi nimi je 
jeden člověk jménem Oto, urozený muž, který tě urazil. Prosíme o Tvou mírnost 
pro něho i všechny ostatní, abys jim odpustil pro Boží lásku. Ta Tě dnes změnila v jiného 
muže119 a učinila Tě účastným na své vůli120 do té míry, jak Bůh sám považoval za vhodné 
oplatit Ti láskou Tvá veškerá provinění.“ 
Při té řeči král pohnut milosrdenstvím zanaříkal a (těžko tomu uvěřit)121 rozplakal se. 
Potom na žádost biskupů a vévodů s celým zástupem, odpustil všem, kteří se proti němu 
něčeho dopustili.  

Všechen zástup to rád přijal. 

Všichni radostí plakali, když se ukázala králova zbožnost. 

Bezcitný by byl takový člověk, který by nebyl schopen plakat, 
že taková moc odpustila taková provinění. 

                                                 
108 Srov. 1 Kr 8, 16. 
109 Žd 12, 6. 
110 Př 3, 12. 
111 Lk 14, 11. 
112 Srov. Gn 22. 
113 Srov. 1 S 18. 
114 Jk 1, 12. 
115 Sír 11, 3. 
116 Srov. 1 Kr 10, 9. 
117 Srov. Wipo Prov. 70. 
118 Př 29, 14. 
119 Srov. 1 Sam 10, 6. 
120 Srov. Žd 6, 14. 
121 Srov. Sall. Cat. 5, 3. 
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Ačkoliv se mohl pomstít za takové bezpráví i v případě, že by se nikdy nestal králem, 
nespoléhal na tak velikou moc a nenechal si nic k pomstě ani nyní.  
Když byly velmi náležitě vykonány všechny svaté obřady i královské pomazání, král 
předstoupil před lid. Kráčel, jakoby byl o hlavu vyšší než všichni ostatní,122 jako se píše 
o králi Saulovi. Jakoby proměněn, jednal způsobem předtím u něj neviděným. A tak se 
vrátil vznešeným krokem do svého příbytku s radostnou tváří, doprovázen svatým 
průvodem. Zde byl přijat u tabule s královskou nádherou a prožil tento první den svého 
královského lesku, jak se sluší.  

4. O uspořádání královských úřadů a královně 

Domnívám se, že není tak nutné mluvit o věrnosti prokázané králi. Jako důkaz postačí, 
že všichni biskupové, vévodové a ostatní předáci, přední rytíři a řadoví rytíři, ba dokonce 
všichni svobodní, jestliže měli nějaký vliv, často králi prokazovali skutky věrnosti. 
V každém případě se mu všichni podřídili přísahou ještě upřímněji a ochotněji. Podobně 
není třeba se dlouho zdržovat u uspořádání královských úřadů, koho král ustanovil 
na svém dvoře za majordoma, které muže určil jako komorníky, stolníky a číšníky a jak 
obsadil zbylé úřady. Mohu v krátkosti říci, že si nepamatuji ani jsem nečetl, že by nějaký 
jeho předchůdce uspořádal své úřady vhodněji nebo řádněji. V této záležitosti měly 
největší vliv prozíravost augšpurského biskupa Bruna, rada štrasburského biskupa 
Wernera a vazala Wernera, o kterém král už dlouho předtím díky častému styku zjistil, 
že je obezřetný v radách a odvážný v boji. Nad těmito všemi vynikala moudrostí a radou 
králova milovaná manželka Gisela.123 Jejím otcem byl švábský vévoda Heřman124 a 
matkou Gerberga,125 dcera burgundského krále Konráda, jehož rodiče pocházeli z rodu 
Karla Velikého. Proto kdosi z nás složil dva verše tohoto znění mezi mnoha jinými 
v knize, kterou nazval Tetralogus a později ji představil králi Jindřichovi III., když slavil 
narození Páně ve Štrasburku.  

Až bude po desátém pokolení napočítáno čtvrté pokolení, 
vzejde moudrá Gisela z rodu Karla Velikého.126 

Ačkoliv byla tak šlechetná127 a velmi půvabného vzezření, vůbec jí nebyla vlastní 
povýšenost. Byla oddaná službě Bohu, neúnavná v modlitbách a dávání almužen. Činila 
to tak tajně, jak  to bylo možné, protože pozorně rozvažovala nad tou částí evangelia, že 
člověk nemá činit spravedlivé skutky před ostatními lidmi.128 Byla ji vlastní vlídná 
povaha, znamenitá zručnost, toužila po slávě, ale ne po vychvalování. Měla ráda 
skromnost a snášela ženské práce.129 Nadarmo ničím neplýtvala, ale byla velmi štědrá 
ve šlechetných u užitečných věcech. Vlastnila mnoho pozemků a věděla jak dobře 
spravovat ty nejvyšší čestné úřady. Po několik dní jí závist určitých lidí bránila v jejím 
pomazání. Závist se totiž často jak kouř vznáší od těch níže postavených k těm výše 
                                                 
122 1 Sam 10, 23. 
123 Gisela Švábská, +1043. 
124 Heřman II., švábský vévoda 996/7-1003. 
125 Gerberga Burgundská, +1019. 
126 Wipo Tetr. 159. 
127 Srov. Ovid. Amor. III, 1, 9. 
128 Mt 6, 1. 
129 Srov. Sall. Iug. 44, 1. 
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postaveným. Jestliže trpěla touto nenávistí po právu nebo ne, zůstává dosud otázkou. 
Přesto v případě této ženy získala navrch mužská zdatnost. Byla pomazána se souhlasem 
a na žádost předních mužů a jako nenahraditelná družka provázela krále. Toto jsem 
krátce řekl o královně, když jsem přerušil líčení králových činů. Nyní se k nim vrátím.  

5. O prvních činech krále Konráda 

Když jsem své vyprávění obrátil k činům slavného krále Konráda, musím říct o těch, 
které vykonal v samotném dni svého pomazání. I kdyby se zdálo, že jsou nepatrné, přece 
mají mimořádnou vážnost díky určitému zázraku. Ale protože píši všeobecně 
srozumitelný historický příběh, u kterého čtenáře spíše zaujmou zvraty událostí než 
obrazný význam slov, zdá se, že s větším souhlasem bude přijato vylíčit tu samotnou věc 
v celé její šíři než tajemnými způsoby přemítat o něčem nejasném. Během samotného 
průvodu přišli před krále tři osoby, každý se svou vlastní stížností. Jeden byl rolník 
od mohučského kostela, druhý sirotek a třetí vdova. Když král začal poslouchat jejich 
záležitosti, někteří z předních mužů se k němu otočili a řekli, aby ničím nezdržoval své 
pomazání a včas vyslechl svaté obřady. Obrátil se k biskupům a jako náměstek Kristův 
velmi zbožně odpověděl: „Jestliže je mým údělem dát se do vládnutí a jestliže důsledný 
muž nemá nikterak odkládat to, co může vykonat,130 tím se mi zdá správnější vykonat 
svou povinnost, než si vyslechnout od jiného to, co se má konat. Pamatuji si, že jste často 
říkali, ne ti, co poslouchají zákona, ale ti, kteří podle něho činí, budou ospravedlněni.131 
Jestliže je ale třeba pospíšit si k pomazání, jak tvrdíte, měl bych své kroky upevnit 
v Božím díle tím opatrněji, čím více poznávám, že se blížím k té strmé poctě.“ Toto pravil 
a zůstal na tom místě, kam mu prvně přišli vstříc ti nešťastníci. 

Aniž by pohnul nohou, učinil před nimi nápravu. 

Odtud trochu popošel, když k němu přišel jakýsi muž, který tvrdil, že byl vyhnán z vlasti 
zcela bez provinění. Král ho uchopil a postavil ho před všechny, co stáli okolo, téměř až 
ke svému trůnu. Zde záležitost tohoto ubožáka pečlivě svěřil jednomu ze svých předáků. 

Začátek vlády je šťastný tam, 

kde byl větší spěch činit spravedlnost než blahořečit krále. V králi byla hojnější snaha 
k milosrdenství než touha po pomazání. Vstoupil na cestu spravedlnosti,132 když usiloval 
o královskou poctu. Mohl říct současně s žalmistou: „Má noha stojí na přímé cestě.“133 
Posílil se skrze dobro milosrdenství dříve, než usedl na soudcovský stolec. Obával se, že 
bude svržen, jestliže nebude spravedlivý v královských výšinách. Bylo velmi 
chvályhodné, že mezi tolika radostmi, mezi příjemnými úkony král vyslyšel křik tolika 
chudých a rozhodl o jejich záležitostech. Nechtěl zanedbat, co mohl rychle napravit. 
Odmítl odkládat vykonání spravedlnosti, protože to je základ vládnutí.134 Odložil své 
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požehnání kvůli královské vážnosti. Je totiž psáno: „Důstojnost krále miluje spravedlivý 
soud.“135 

Ve všech záležitostech nemůže být nic tak prospěšného 
z povinností krále, jako je jeho soud. 

A tak si král skrze tyto případy, kvůli kterým bývá královská autorita nejvíce žádaná, 
(to jest kvůli obraně církve, vdov a sirotků), připravil v ten den cestu ke zbylým 
královským povinnostem. 

6. O králově cestě po království 

Domníval jsem se, že není příliš nutné vyprávět o všech cestách krále nebo na kterých 
místech slavíval největší křesťanské svátky Narození Páně a Velikonoce, s tou výjimkou, 
jestliže se na nich stalo něco význačného a slavného.136 Kdybych totiž chtěl vypočítat 
všechny, scházely by mě spíše síly než náměty.137 K jeho neslavnějším činům se dostanu, 
co nejrychleji budu moci. Z nich vyzařuje tolik slávy, že pomlčet o jeho menších činech se 
nikomu neznelíbí. Když se shromáždil královský doprovod, král Konrád nejdříve dorazil 
přes Dolní Lotrinsko k cášské falci. Zde byl ustaven dávnými králi a zejména Karlem 
říšský královský trůn, který je považován za arcitrůn celé Říše. Posadil se na něj a velmi 
znamenitě uspořádal záležitosti státu. Pak zde uspořádal veřejný a všeobecný sněm a 
užitečně rozdělil církevní a světská práva. Jeho pověst rostla ze síly jeho ctností. Každý 
den byl všemi považován za vznešenějšího než včera pro trvání míru, za dražšího 
pro jeho přívětivou laskavost, za váženějšího pro královské soudy. Ačkoliv neuměl číst, 
přece moudře poučoval všechen klérus. Na veřejnosti milým a laskavým způsobem a 
v soukromí s náležitou přísností. Náklonnost rytířů si získal tím, že nesnesl, aby dávná 
privilegia rodičů byla odebrána někomu z jejich potomků. Mimoto se domnívali, že 
na světě nelze nalézt někoho jemu podobného, kdo by je častými dary přesvědčoval, aby 
se odvažovali statečnějších činů.  
Bylo by podezřelé vyprávět,138 jak byl štědrý a milý. Jak mu byla vlastní důsledná mysl a 
nakolik byl nebojácný. Že byl lichotivý ke všem dobrým mužům a přísný k těm špatným, 
přívětivý ke  spojencům a tvrdý k nepřátelům. Jak úspěšně všechno vykonával a jak se 
neúnavně snažil být co nejvíce prospěšný království. V krátkosti řečeno, byl tak schopný, 
že nikdo nemohl pochybovat, že po době Karla Velikého nežil nikdo důstojnější 
královského stolce. Z toho vzniklo přísloví: „Sedlo Konráda má třmeny Karla“. Co se týče 
tohoto přísloví, jeden z nás složil tento verš ve čtvrté satiře v knize, kterou nazval 
Gallinarium.139  

Konrád stojí ve třmenech krále Karla, 
skrze takové symboly sláva a jméno krále 

                                                 
135 Žl 98, 4. 
136 Srov. Sulpic. Sever. Vita S. Martini 1, 8. 
137 Srov. Sall. Iug. 42, 5. 
138 Srov. Sall. Cat. 6, 3. 
139 Wiponova nedochovaná báseň. 
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překračuje kraje národů a přeplouvá mořské proudy. Všude se šířila jeho ctnost, které 
tryskala nevyčerpatelnou silou. 
Král se vrátil z Dolního Lotrinska a přišel do Saska, kde potvrdil svou neměnnou 
autoritou velmi krutý saský zákon podle jejich přání. Potom od barbarů, kteří sousedili 
se Saskem, vymáhal tribut a obdržel všechny dlužné dávky. Odsud přešel přes Bavorsko 
a východní Franky a dorazil do Švábska. Tímto přechodem svázal království velmi pevně 
poutem míru a královskou ochranou.  

7. Jak se král usmířil s Italy 

V prvním roce své vlády král Konrád oslavil svátek Letnic v kostnickém kostele. Zde 
přišel králi vstříc milánský arcibiskup Aribert140 s ostatními italskými předáky a podřídil 
se mu. Věrně mu slíbil skrze záruku svatých přísah a rukojmích, že sám se všemi svými 
lidmi Konráda uvítá, veřejně ho uzná jako krále a pána a ihned ho nechá korunovat, 
jestliže král přijde s celým vojskem podmanit si Itálii. Podobně se zachovali i ostatní 
Lombarďané, kromě Ticinských, kterým se říká také Pávijští. Jejich vyslanci přišli s dary 
a se spojenci a snažili se krále usmířit kvůli urážce jejich občanů. Nemohli však toho 
u krále dosáhnout žádným takovým způsobem, jakým si přáli. V krátkosti vysvětlím,141 
v jaké záležitosti ho urazili. Ve městě Pávii byl palác, obdivuhodné dílo, které kdysi 
nechal postavit král Theodorich142 a později byl vyzdoben na rozkaz císaře Oty III. Když 
se však Pávijští dozvěděli o smrti císaře Jindřicha, předchůdce krále Konráda, rozběhli se 
ihned bez rozmyslu k bezbrannému paláci, protože je u lidí obvyklé chovat se nevázaně 
v neznámých situacích. 

Bez svolení zničili směle hradby postavené králem 

a celý palác až do posledního kamene základů srovnali se zemí, aby žádný z králů později 
nenařídil postavit palác uvnitř tohoto města. Kvůli této smělosti byla mezi králem a 
Pávijskými dlouho velká rozepře. Pávijští tvrdili: „Koho jsme urazili? Našemu císaři jsme 
zachovali věrnost a úctu až do konce života. Protože jsme po jeho smrti neměli žádného 
krále, nemůžeme být po právu obviněni za zničení domu našeho krále.“ A král na to řekl: 
„Vím, že jste nezničili dům vašeho krále, protože jste v té době žádného neměli. Ale 
nemůžete popřít, že jste rozbořili královský dům. Jestliže zemře král, království zůstává, 
jako přetrvává loď, když padne její kormidelník. Byly to říšské budovy, ne soukromé. Byli 
pod cizím právem, ne vaším. Ti, co útočí na cizí majetek, se proviňují vůči králi. Tudíž 
když jste zaútočili na cizí majetek, provinili jste se vůči králi.“ Když bylo důrazně 
proneseno mnoho slov tohoto znění, vyslanci odešli a zanechali marných pokusů o mír. 
Avšak zbylí Italové byli propuštěni v míru, poctěni velmi bohatými dary od krále. Když 
král dobře uspořádal záležitosti švábského vévodství, vydal se na hrad do Curychu, kde 
přijal pod svou nadvládu ty Italy, kteří nepřišli do Kostnice. Odtud dorazil po několika 
dnech do města Basilej.  

                                                 
140 Aribert, milánský arcibiskup 1018-1045. 
141 Srov. Sall. Cat, 4, 3. 
142 Theodorich Veliký, ostrogótský král 474-526. 
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8. Jak král Konrád ustavil basilejského biskupa 

Město Basilej leží na trojmezí, místě, kde se sbíhají hranice tří zemí, to jest Burgundska, 
Švábska a Francie.143 Samotné město však patří k Burgundsku. Král zjistil, že tato obec 
nemá biskupa, protože její pastýř Adalbert144 opustil svět tři měsíce před příchodem 
krále do města. Objevila se zde náhle hereze simonie a rychle zase vymizela. Král a 
královna totiž přijali od jistého kněze nesmírnou sumu peněz kvůli získání tohoto 
biskupství. Byl to urozený muž jménem Oldřich145 a stal se díky tomu zdejším biskupem. 
Král pohnut lítostí se slibem zavázal, že už kvůli jinému biskupství či opatství nepřijme 
žádné peníze, a v tomto slibu téměř vždy věrně vytrval. Ale jeho syn Jindřich III., který 
se později stal králem a císařem, zcela a bez váhání očistil otcovu přísahu, protože po celý 
svůj život prý dosud nepřijal kvůli veškerým církevním titulům jako odměnu ani jediný 
halíř.  
Král Konrád v Basileji uspořádal královský sněm a obsadil hranice Burgundska proti vůli 
burgundského krále Rudolfa.146 Potom přešel přes Rýn do Saska. V krátkosti vysvětlím, 
proč připomínám krále Rudolfa. Tento burgundský panovník spravoval ve svém stáří 
království nedbale a způsobil si obrovskou nenávist u předáků své říše. Pozval si 
do království císaře Jindřicha II., svého synovce, a ustanovil ho po své smrti jako 
burgundského krále. Také zařídil, aby mu přední muži v království přísahali věrnost. 
K prosazení této věci císař Jindřich často, až příliš často utrácel nesmírnou sumu peněz. 
Když však císař Jindřich zemřel, král Rudolf zatoužil své sliby prohlásit za neplatné. Král 
Konrád byl odhodlaný spíše svou Říši rozšířit než zmenšit a přál si sklidit plody práce 
svého předchůdce. Podmanil si proto Basilej, aby mohl pozorně pozorovat, zda král 
Rudolf dostojí svým slibům. Později je usmířila královna Gisela, neteř samotného krále 
Rudolfa.  

9. O slovanském vévodovi Boleslavovi 

Ve stejném roce, který jsem zmiňoval výše, polský vévoda Boleslav,147 původem Slovan, 
žádal pro sebe k újmě krále Konráda královské insignie a titul krále. Smrt však rychle 
zničila jeho opovážlivost. Jeho syn Měšek,148 podobný buřič, však vyhnal svého bratra 
Otu149 na ruské území, protože ten stál na straně krále. Jak král Konrád později zkrotil 
zpupnost tohoto Měška a proradnost jakéhosi Oldřicha, knížete Čechů, povím na svém 
místě.  

10. O nepřátelství mezi králem a vévodou Arnoštem 

V té době ponoukáni ďáblem, nepřítelem míru, švábský vévoda Arnošt, francký vévoda 
Konrád a hornolotrinský vévoda Fridrich s mnoha jinými muži se smluvili proti králi 

                                                 
143 Wiponův omyl, Basilej neležela na francouzských hranicích. 
144 Adalbero II., basilejský biskup 999-1025. 
145 Oldřich, basilejský biskup 1025-1040. 
146 Rudolf III., burgundský král 993-1032. 
147 Boleslav Chrabrý, polský kníže a král 992-1025. 
148 Měšek II., polský kníže král 1025-1031, 1032-1034. 
149 Ota, polský kníže 1032-1033, Wipo ho spojuje s jeho nevlastním bratrem Bezprymem, polský kníže 

1031-1032. 
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Konrádovi. Nadarmo usilovali o mnohé věci a připravovali opevněné pevnosti. Nedosáhli 
ničeho, leda své budoucí porážky. Král Konrád tomu téměř nevěnoval pozornost a 
rozhodl se pro cestu s vojskem do Itálie. Ale vévoda Arnošt ho na cestě poníženě 
následoval až do Augšpurku. Prostřednictvím své matky královny, svého mladšího bratra 
Jindřicha a ostatních předáků byl jen s obtížemi přijat na milost, protože král se tomu 
velmi bránil.  

11. Jak král vytáhl s vojskem do Itálie 

Roku 1026 od vtělení Krista král Konrád ustanovil na radu a přání předních mužů svého 
malého syna Jindřicha jako krále a svěřil ho do poručnictví augšpurskému biskupovi 
Brunovi. Když vůči výše zmíněným nepřátelům obezřetně postavil jako zálohu svého 
syna a ostatní věrné přívržence, sám vytáhl  s velkým vojskem do Itálie. Na této výpravě 
získal od krále jako léno kemptenské opatství švábský vévoda Arnošt, o kterém už byla 
řeč kvůli jeho odboji proti králi. Bylo však proti božskému právu i zákonu150 podřídit 
někomu svobodný statek třebas i dobrovolně. Pak byl s poctou poslán zpátky bránit 
vlast.  

12. Jak král pokořil Pávijské 

Když král vstoupil do Itálie, přišel přes Veronu do Vercelli, která leží mezi Milánem a 
Pávií, a oslavil zde Velikonoce. Během velikonočních svátků Lev,151 biskup tohoto města, 

muž velmi moudrý, opustil v míru tento svět.152 

Jeho nástupcem se stal milánský kanovník Arderich.153 Král si podmanil pod svou moc 
již téměř celou italskou pláň. Nemohl však rychle dobýt Pávii, protože měla mnoho 
obyvatel. Také nechtěl přijmout do své přízně Pávijské, protože palác, který zbořili, 
dosud odmítali znovu postavit na místě, kde dříve stával. Začal však obdivuhodným 
způsobem dotírat na jejich ochránce, markraběte Adalberta154, Viléma155 a ostatní 
předáky z toho území. Zničil jejich pevnost, které se říkalo Orba, rozprášil mnohá jiné 
hrady a velmi silná opevnění. V té době bylo v Itálii kvůli svárům Pávijských velmi zle. 
Mnohé jejich kostely v okolí byly spolu s hrady zapáleny a lidé, kteří tam uprchnuli, 
zahynuli ohněm a mečem. Pole byla zpustlá, vinice podřezané. Král bránil v odchodu i 
příchodu, zamezil v plavbě a zakázal obchodování. Tak během dvou let pokořil všechny 
Ticinské až splnili bez dalšího zdržování vše, co nařídil.  

13. O povstání, které se událo v Ravenně 

V té samé době král Konrád vstoupil do Ravenny a mocně zde zastával svůj úřad. 
Jednoho dne ravennská chudina vyprovokovala královo vojsko k šarvátce. Pokusila se ho 

                                                 
150 Srov. Sall. Cat. 15, 1. 
151 Lev, vercellský biskup 998-1026. 
152 Hexametr vír multús sapiéns, mundúm cum páce relíquit. 
153 Arderich, vercellský biskup 1026-1044.  
154 Adalbert IV. Orbertiner. 
155 Vilém III. Aledramide. 
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vyhnat z města, protože se spoléhala na svůj značný počet. Díky tomu, že jedna z bran 
byla úzká, Ravennští zabraňovali těm venku přijít na pomoc těm uvnitř města. 
Rozdmýcháním nepokojů se na všech místech začaly boje zhoršovat. Někteří napadli 
v domech své hosty, jedni bojovali v ulicích, druzí osadili brány.  

Mnozí na hradbách, mnozí na vysokých věžích 

se provinili hanebným způsobem boje, když z nich shazovali kameny a přiostřené kůly. 
Němci se naopak bránili zbraněmi i důmyslem, protože se sešikovali a zezadu i zepředu 
obkličovali Ravennské. Prosekávali si k sobě cestu běsnícími meči a ty, kteří byli 
mezi nimi, zanechali mrtvé, zraněné nebo prchající. Jistý spolubojovník jménem Eppo, 
znamenitý bavorský rytíř, opustil s praporem město a pobil ty, kteří stáli na mostě. 
Mnozí z nich byli svrženi z mostu jen jím samotným a zahynuli ve vodě. Když se král 
Konrád dozvěděl o tomto povstání, byl ve své komnatě. Ihned se chopil zbraně a žádal 
koně. Vyrazil ze dvora, aby uviděl poražené Ravennské utíkat do kostelů a hledat všude 
útočiště. Smiloval se nad nimi, protože na obou stranách byli jeho lidé. Odvolal tedy své 
vojsko z pronásledování občanů a vrátil se do paláce. Když však nastalo ráno, zbylí 
Ravennští přišli před krále oděni do pytloviny, bosí a s obnaženými meči.  Tak to totiž 
jejich zákon nařizoval poraženým občanům a také jim to přikázal sám král. Všemožně se 
před králem káli. Král Konrád zde prokázal převelikou štědrost jistému zraněnému 
Němci, jak bylo u něj obvyklé. Tomu rytíři bylo v bitvě zcela uťato chodidlo s částí lýtka 
nad kotníkem. Král proto nařídil přinést jeho kožené boty a přikázal je obě naplnit 
mincemi a položit na lůžko zraněného rytíře vedle něj. 

14. Jak král ustoupil do hor kvůli horku 

V té době soužilo celou Itálii velké teplo do té míry, že to ohrožovalo němá zvířata i velké 
množství lidí. Král Konrád, který neustoupil nikomu leda jen Bohu a letnímu žáru, se 
stáhl do hor za řeku Adiži kvůli stinným místům a mírné teplotě vzduchu. Zde byl bohatě 
zaopatřen milánským biskupem po dva měsíce a déle zásobami hodnými krále. 
Na podzim odsud sestoupil a cestoval opět přes italskou pláň. Království zklidnil díky 
pořádání sněmů a královských shromáždění a také tím, že dával rebely uvěznit. Tak 
postupoval, až došel na hranice Itálie a Burgundska. 

15. Jak vyslanci krále Rudolfa přišli za králem Konrádem do Itálie 

Na začátku roku 1027 od narození Krista král Konrád oslavil Vánoce ve městě Ivrea. Sem 
přišli vyslanci burgundského krále Rudolfa se slibem, že Rudolf přijde na říšskou volbu a 
císařské pomazání krále Konráda. Král to rád přijal a propustil je s dary. Sám začal 
směřovat do Říma a přešel řeku Pád.156 Když přišel do města Luccy, zjistil, že je obráceno 
proti němu společně s markrabětem Rainerem.157 Chvíli se zde zdržel a po několika 
dnech se mu město i markrabě podrobili. V krátké době si tak podmanil celé Toskánsko.  

A tak triumfálně vjel do Říma. 

                                                 
156 Hexametr Ípse Padúm transiéns ad Rómam téndere coépit. 
157 Rainer, toskánský markrabě, +1027. 
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16. Jak se král Konrád stal v Římě císařem 

Král Konrád vstoupil do města v tom stejném roce jako výše, tedy v roce 1027 
od narození Spasitele, v desáté indikci. Byl přijat papežem Janem158 a všemi Římany 
s neobyčejnými královskými poctami. V den svátku Velikonoc, které v tom roce byly 
stanoveny na 7. den před dubnovými kalendami,159 byl Římany zvolen císařem a 
od papeže přijal královské požehnání. 

Podle římského způsobu byl nazván caesar a augustus. 

Také královna Gisela zde přijala císařské pomazání. Vše proběhlo za účasti dvou králů, 
burgundského krále Rudolfa a Knuta,160 krále Anglů. Když posvátné obřady skončily, byl 
císař velebně odveden uprostřed mezi dvěma králi do své komnaty.  
V těch velikonočních dnech vznikl mezi Římany a Němci z nepatrného důvodu velký 
konflikt. Dva muži se přeli kvůli volí kůži. Když se začali mezi sebou prát, vzbouřilo se 
celé císařovo vojsko a z obou stran se seběhli ozbrojení rytíři na koních i pěšáci. Z naší 
strany zde byl zabit jakýsi mladík jménem Berengar, syn švábského hraběte Liutolda, 
muž velmi ušlechtilý, ale příliš bojechtivý. Římané dlouho odporovali, ale nakonec se 
poražení rozprchnuli a nespočet jich zahynulo. Avšak císař rozkázal toho zmíněného 
mladíka pohřbít vedle hrobu císaře Oty, protože ho měl velmi rád a byl k němu přátelský. 
Další den Římané, kteří způsobili toto povstání, přišli před císaře bosí. Ti svobodní šli 
s obnaženými meči a poddaní se zakrouceným vrbovým proutím kolem krku, jakoby byli 
připravení k oběšení. Činili pokání, jak císař přikázal.  

17. Jak císař přišel do Apulie 

Když nastal mír mezi Němci a Římany, císař pokračoval do Apulie. Podřídil si 
Benevento, Capuu a zbylá města toho kraje buď silou nebo se mu dobrovolně vzdali.161 
Normané, kteří byli vyhnaní z neznámých příčin162 ze své vlasti, se přihrnuli do Apulie. 
Císař jim dal svolení zde žít a vytvořil spojenectví mezi nimi a svými předními muži 
k obraně hranic říše proti proradnosti Řeků. Když se císaři zdařilo všechny ostatní 
záležitosti prospěšně a dobře vyřídit, vrátil se zpět. Obešel Řím a prošel znovu přes celou 
Itálii.  

18. O tyranovi Thasselgardovi 

V té době žil v Itálii jistý tyran Thasselgard,163 který se již za vlády císaře Jindřicha 
dopustil mnoha zločinů v království. Díky útočištím na pobřeží a jiným pevnostem, které 
udržoval nadmíru bezpečné, unikal před pronásledováním císaře Jindřicha. Ačkoliv měl 
urozený původ, byl opovrženíhodnou osobou s hanebnými mravy, protože plenil kostely 
a okrádal vdovy. Císař ho velmi důsledně pronásledoval a nastražil na něj pasti na všech 

                                                 
158 Jan XIX., papež 1024-1032. 
159 26. března 1027. 
160 Knut Veliký, král Anglie, Dánska a Norska 1014-1035. 
161 Srov. Sall. Iug. 13, 2.  
162 Srov. Suet. Vesp. 16. 
163 Thasselgard, hrabě z Ferma, +1027. 
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stranách a všemi možnými způsoby. Když chtěl Thasselgard utéct z jednoho svého hradu 
na druhý, byl dopaden císařovými rytíři. Když se o tom císař dozvěděl, pospíchal tak 
rychle, že během jediného dne a noci urazil sto latinských mil. Myslel si totiž, že 
Thasselgard znovu unikne, jak měl ve zvyku. Po císařově příchodu mu tohoto tyrana 
vydali. Když ho císař spatřil, prý prohlásil: „Copak to není ten lev, který zhltal všechnu 
italskou zvěř? Pří svatém Kristově kříži, takový lev už nebude více ujídat z mého 
pokrmu!“ Tak řekl, usedl s ostatními předáky říše k soudu a ihned rozkázal, aby byl 
pověšen na šibenici. Když byl oběšen, do celé té provincii se navrátil mír a bezpečí, které 
byly po dlouhou dobu skryté.  

19. O spiknutí některých Němců 

Zatímco císař zůstával v Itálii, mezi Němci propukla proti císaři velká nenávist. Za tím 
účelem se konalo mnoho sněmů a vytvořilo mnoho spikleneckých svazků, ale nadarmo. 
Začal bych od těch menších a přešel bych k těm větším. Jistý švábský hrabě Welf,164 
bohatý muž s mnoha statky a schopný válečník, a augšpurský biskup Bruno měli mezi 
sebou spor. Pro jejich loupení a pálení nastaly v Říši velmi zlé časy. Nakonec výše 
zmíněný hrabě vpadl do samotného Augšpurku, ukradl biskupskou pokladnici a celé 
město poplenil. Později ho císař přinutil celé město opravit a biskupa odškodnit. 
Wormský vévoda Konrád nebyl císaři příliš věrný, ačkoliv to byl jeho příbuzný. Přece mu 
však neškodil tolik, protože zatím zůstával v pozadí. Hornolotrinskému vévodovi 
Fridrichovi, nevlastnímu otci tohoto Konráda, zabránila v nepřátelství vůči císaři smrt. 
Nevlastní syn císaře Konráda, švábský vévoda Arnošt, císaře opustil, ačkoliv ten ho 
nedávno vyznamenal dary a lény. Znovu se proti němu vzbouřil, když ho k tomu 
popouzel ďábel. Na radu jistých svých vazalů zpustošil alsaský kraj a zničil hrad hraběte 
Huga,165 který byl císařovým příbuzným. Potom sesbíral velké vojsko mladých mužů a 
začal opevňovat valy a náspy jakýsi ostrov nad hradem Solothurn. Ale burgundský král 
Rudolf se obával, že bude počítán mezi císařovy nepřátele. Proto mu v této činnosti 
zabránil. Vévoda Arnošt se odsud vrátil a opevnil jistý hrad nad Curychem. Útoky 
na kostel v Reichenau a opatství St. Gallen způsobil vlasti značné škody. Tak byly v Říši 
obcházeny zákon a spravedlnost a až císařův příchod zastavil tyto zločinné snahy.  

20. Jak se vévoda Arnošt znovu vzdal 

Když císař upevnil mír v celé Itálii, rychle se vrátil do Švábska. V Augšpurku uspořádal 
sněm královského dvora s jeho vazaly a začal jednat o těch, kteří zradili vlast. Odsud šel 
do města, které se nazývá Ulm, a i zde konal veřejně oznámený sněm.  

Vévoda Arnošt sem nepřišel jako ponížený prosebník,166 

ale spoléhal na velké množství svých nejlepších vazalů, které měl s sebou. Díky nim se 
chtěl buď s císařem usmířit podle své vůle nebo odsud odejít skrz svou vlastní moc. 
Svolal vlastní sněm se svými lidmi. Nejdříve jim připomněl jejich místopřísežné sliby 
věrnosti a pak je napomenul, aby ho neopouštěli, jinak ztratí svou čest. Dodal, že se 
                                                 
164 Welf II., švábský hrabě, +1030. 
165 Hugo, hrabě z Egisheimu. 
166 Srov. Ver. Aen. 8, 61. 
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nesluší zapomínat, že v dějinách jejich předků Švábové přinášeli svědectví náklonnosti a 
stálosti vůči svým pánům. Jestliže mu budou věrni, přinese jim to odměnu a jejich 
potomkům slávu a čest. Na tuto řeč mu dvě hrabata Fridrich a Anselm odpověděli 
za ostatní takto: „Nechceme popírat, že jsme Ti přísahali pevně věrnost proti všem 
kromě toho, který nás svěřil Tobě. Kdybychom byli podaní našeho krále a císaře a on by 
nás podřídil Tvé pravomoci, nemohli bychom se od tebe nijak oddělit. Protože jsme však 
svobodní a nejvyšším obráncem naší svobody na tomto světe je náš král a císař, ztratíme 
tuto svobodu, pokud ho opustíme. Ztratíme tu svobodu, kterou žádný dobrý muž 
nemůže ztratit, leda se svým životem, jak kdosi tvrdí.167 Protože je to tak, jsme ochotní Tě 
poslechnout ve všech tvých spravedlivých a čestných požadavcích. Jestliže si však přeješ 
něco opačného, svobodně odsud odejdeme tam, odkud jsem k tobě přišli za jistých 
podmínek.“ Když to uslyšel, pochopil, že je svými lidmi opuštěn, a vzdal se císaři 
bez jakýchkoliv požadavků.168 Císař ho přinutil jít do vyhnanství do Saska na jistou skálu 
jménem Giebichenstein, aby zde pokárán zanechal dalších snach o vzpouru.  

21. Jak burgundský král přišel navštívit císaře v Basileji 

Když císař procházel Švábskem, podrobili se mu všichni, kteří se proti němu vzbouřili, a 
dal strhnout jejich opevnění. Přišel do Basileje, aby si promluvil s burgundským králem 
Rudolfem. Ten mu přišel vstříc do vesnice jménem Muttenz ležící hned vedle města. 
Po přátelském rozhovoru císař odvedl krále s sebou do města. Mezi nimi byl potvrzen 
mír – všechno toto dění zprostředkovala císařovna Gisela – a burgundské království bylo 
předáno císaři na základě stejné smlouvy, jako byla dána jeho předchůdci, císaři 
Jindřichovi. Král byl znovu obdarován a vrátil se se svými lidmi do Burgundska. Císař 
však sestoupil k Rýnu a přišel do Frank, kde se mu podrobil jeho příbuzný vévoda 
Konrád, který se předtím proti němu vzbouřil. Císař ho nechal nějakou dobu zavřít 
v mírnějším vězení a dal strhnout nejlepší pevnosti, které měl. Pak ho přijal na milost a 
obnovil zcela jeho čest. Po krátké době byl korutanský či istrijský vévoda Adalbero 
usvědčen z velezrady. Proto ho císař i s jeho syny poslal do vyhnanství. Onen Konrád 
přijal od císaře Adalberovo vévodství, o němž se tvrdilo, že ho kdysi vlastnil otec tohoto 
Konráda. A tak vévoda Konrád zůstal věrný a dobře sloužil císaři i jeho synu králi 
Jindřichovi, dokud byl naživu.  

22. O poselství štrasburského biskupa 

V té samé době byl štrasburský biskup Werner vyslán jako legát císařem 
do Konstantinopole. Protože se snažil předstírat, že míří do Jeruzaléma kvůli modlitbě, 
bylo mu v tom zázračně zabráněno, jak se domníváme, 

Božím soudem, který nemůže nikdo oklamat.169 

Když totiž s sebou vedl velký zástup lidí, ještě více němých zvířat, koní, býků, ovcí a 
prasat a nesl příliš mnoho světských pochoutek, přišel do Uher. Král Štěpán170 mu však 
                                                 
167 Sall. Cat. 33, 4. 
168 Srov. Cat. Iug. 62, 3. 
169 Hexametr Iúdició Dominí, quem fallére némo valébit. 
170 Štěpán I., uherský král 997-1038. 
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zabránil v cestě, což se do té doby žádnému poutníkovi nestalo. Vrátil se tedy přes 
Bavorsko a s celým svým doprovodem vstoupil do Itálie. Zdržel se dlouho u hranic 
Verony a s velkou námahou dosáhl přes Benátky Jaderského moře. Nakonec po hrozné 
plavbě připlul do Konstantinopole, kde ho velmi uctivě přijal řecký císař.171 Werner s ním 
jednal velmi přátelsky a projevil přání navštívit s císařovou pomocí Jeruzalém. Nikdy 
však nemohl tohoto přání dosáhnout, protože mu v tom vždy zabránila nějaké věc. 
Po nějakém čase zemřel a byl pohřben v tom samém městě. Jeho biskupství získal 
štrasburský kanovník Vilém. Na poselství později řecký císař172 odpověděl císaři 
Konrádovi zlatými písmeny.  

23. Jak císař nechal pomazat svého syna Jindřicha za krále 

Léta Páně 1028, v jedenácté indikci, dal císař Konrád povýšit do královské hodnosti 
svého syna Jindřicha. Chlapec měl bystrého ducha a dobré nadání a bylo mu 11 let. 
Obřad provedl kolínský arcibiskup Pilgrim v cášské falci, když to schválili říšští předáci a 
všechen zástup lidu. Jindřich byl pomazán a korunován o prvním velikonoční sobotě a 
ztrojnásobil tak velikonoční radost. Neboť zatímco v předešlých letech svět obdivoval 
pouze dvě koruny, to jest korunu jeho matky a otce, nyní byla přidána třetí koruna.  

Král s císařem zaručovali, že se rozrostla naděje na mír, 

protože Jindřichův věk v době jeho korunovace sliboval velmi dlouhý život. Potom 
procházeli různými částmi Říše, císař samostatně a král pod ochranou a vedením 
augšpurského biskupa Bruna. Krotili všechny vzbouřence a šťastně posilovali pouta míru 
v každém směru. 

24. O smrti augšpurského biskupa 

V následujícím roce císař oslavil Velikonoce v Bavorsku v Řezně. Zde zemřel augšpurský 
biskup Bruno. Jeho tělo doprovázela císařovna se synem Jindřichem až do jeho sídla 
v Augšpurku a nechala ho zde s úctou pohřbít. Biskup Bruno měl velmi urozený původ. 
Neboť to byl bratr císaře Jindřicha a syn tety173 císařovny Gisely. Sestra174 tohoto biskupa 
byla provdána za uherského krále Štěpána a dala první podnět k šíření křesťanství 
v tamějším národě. Augšpurské biskupství získal Eberhard.175  

25. Jak vévoda Arnošt získal vévodství a znovu ho ztratil 

Léta Páně 1030 císař Konrád slavil Velikonoce v Ingelheimu. Zde výše zmíněný švábský 
vévoda Arnošt po propuštění z vězení získal své vévodství za podmínky, že bude 
pronásledovat se všemi svými muži jako nepřítele říše svého vazala Wernera.176 Ten 
způsoboval v království neklid mnohými pletichami. Vévoda Arnošt stvrdil svatou 

                                                 
171 Konstantin VIII., byzantský císař 1025-1028. 
172 Romanos III. Argyros, byzantský císař 1028-1034. 
173 Gisela, +1006. 
174 Gisela, +1045. 
175 Eberhard, augšpurský biskup 1029-1047. 
176 Werner z Kyburgu, +1030.  
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přísahou, že to dodrží. Protože to však nechtěl učinit, byl prohlášen za veřejného 
nepřítele císaře. Po úplné ztrátě vévodství odsud odešel s několika málo muži. Císař 
předal švábské vévodství Heřmanovi,177 mladšímu bratrovi Arnošta, a svěřil ho 
kostnickému biskupovi Warmannovi.178 Na základě všeobecného usnesení všech říšských 
předáků císař rozkázal, aby biskupové exkomunikovali Arnošta i ostatní, kteří vzdorovali 
spravedlnosti a míru. Také nechal zabavit jejich majetek. Samotná císařovna Gisela, 
(ačkoliv je to politováníhodné popisovat, ale chvályhodné učinit), si vážila svého 
moudrého manžela více než svého nezdárného syna. Proto dala všem veřejnou záruku, že 
cokoliv se Arnoštovi stane, neoplatí to pomstou ani nepřátelstvím.  

26. Jak císař vytáhl s vojskem na Uhry 

V té samé době docházelo mezi Uhry a Bavory k mnoha rozepřím a to vinou Bavorů. 
Uherský král Štěpán proto podnikal kořistnické výpravy a vpády do království Noriků, to 
jest Bavorů. Rozzlobený císař Konrád tedy vytáhl s obrovským vojskem do Uher. Protože 
se v boji král Štěpán vůbec nemohl měřit s císařem, vyhlásil, aby se po celém království 
konaly modlitby a posty, a žádal pomoc pouze od Boha. Jelikož císař nemohl vstoupit 
do království, které bylo tolik opevněno lesy a řekami, přece se dostatečně pomstil za svá 
příkoří pálením a loupením v hraničních oblastech. Pak se vrátil zpět s myšlenkou, že své 
započaté dílo dokončí v příhodnější době. Ale jeho syn král Jindřich, který byl dosud jako 
malý chlapec svěřen frisinskému biskupovi Egilbertovi, přijal poselstvo krále Štěpána 
žádajícího o mír. Pouze na radu předáků království a bez otcova vědomí mu poskytl 
milost usmíření. Jednal spravedlivě a moudře, když přijal do svého přátelství krále, 
na kterém bylo činěno nespravedlivě příkoří a který nyní ze své vůle prosil o milost.  

27. Jak vévoda Arnošt požádal o pomoc hraběte Odona 

Zatímco se toto dělo, výše zmíněný Arnošt, zbavený důstojnosti vévodského titulu, 
vymýšlel mnohé podniky a usiloval o mnoho věcí, jak by císaři mohl odporovat. Všechnu 
námahu však vydal nadarmo. Přibral k sobě svého vazala Wernera a s několik málo lidmi 
přešel do Francie ke svému příbuznému hraběti Odonovi.179 Odonova matka180 a matka 
císařovny Gisely byly totiž sestry. Když od něho žádal pomoc a radu, tento mu neposkytl 
žádnou pomoc proti císaři, buď protože nechtěl nebo se neodvažoval. 

28. Jak vévoda Arnošt zahynul 

Vévoda Arnošt se vrátil a přišel znovu do Švábska. Zde se zdržoval na těch 
nejbezpečnějších místech v jisté pustině, které se říká Černý les, a živil se tu po nějakou 
dobu nuzně jako zbojník. Nakonec byl obklíčen ze všech stran císařovými muži. Někteří 
z nich se chtěli císaři zavděčit, proto ukradli pomocí léček na pastvinách ty nejlepší koně, 
které vévoda a všichni jeho muži měli. Když vévoda ztratil koně, na které spoléhal, neměl 

                                                 
177 Heřman IV., švábský vévoda 1030-1038. 
178 Warmann, kostnický biskup 1026-1034. 
179 Odo II., hrabě ze Champagne 996-1037. 
180 Berta Burgundská, +1016. 
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už co ztratit a přemítal, co má udělat v takové zoufalé situaci.181 Přece shromáždil 
ze všech míst všechny koně, které mohl sehnat, a se všemi svými lidmi vyjel z lesa. Došel 
totiž k názoru, že je lepší čestně zemřít než hanebně žít. Když přišli do zalesněného 
švábského pohoří jménem Baar, viděli, že nepřátelé opustili tábor, který předešlé noci 
obývali. Rychle zpozorovali, že jim je někdo na stopě. Byl to císařův vazal, hrabě 
Manegold,182 který získal velká léna v opatství v Reichenau. Císař a kostnický biskup 
Warmann, který tehdy spravoval Švábsko místo vévody Heřmana, ho sem ustanovili jako 
stráž, aby vévoda Arnošt nemohl v kraji loupit a pálit. Vévoda Arnošt a jeho následovníci 
se ihned velmi zaradovali, protože se domnívali, že se rychle pomstí za svá příkoří 
nepřátelům. Spěšně se vydali na cestu a pronásledovali své pronásledovatele. S tím 
samým záměrem hrabě Manegold a jeho muži, kteří byli s ním, přecházeli tu sem a tu zas 
tam a pečlivě pozorovali vévodovy manévry. Když se jim obou stranách naskytla vhodná 
příležitost, přiblížili se k sobě natolik, že se mohli navzájem vidět a na sebe pokřikovat. 
Ovšem na straně Manegolda bylo mnohem více rytířů než na straně vévody.  

Bez meškání se střetli a všichni tvrdě bojovali.183 

Muži na straně vévody byli hnaní hněvem, zběsilostí a opovážlivostí, ti na druhé bojovali 
pro slávu a pro odplatu.184 Vévodovi muži spěchali všichni do záhuby, protože jim vůbec 
nezáleželo na životě. Jelikož vévoda nikoho nešetřil, nenašel nikoho, kdo by ušetřil jeho. 
Mnozí ho v boji zranili a on padl mrtev k zemi. Zahynul zde hrabě Werner, vévodův 
vazal, kvůli kterému se toto všechno stalo. Byl zde zabit urozený muž Adalbert a Werin a 
mnozí další. Na druhé straně padl hrabě Manegold, původce této bitky, společně 
s mnoha dalšími. Tělo vévody Arnošta bylo přeneseno do Kostnice. Zde byl pohřben 
v kostele sv. Marie, když byl biskupskou mocí zbaven exkomunikace. Tělo Manegolda 
bylo pohřebeno v Reichenau.  

Tato navždy přenešťastná bitva se udála185 

15. den před zářijovými kalendami.186 Když to bylo oznámeno císaři, prý pravil:  

„Vzteklí psi zřídka rozmnoží svůj rod.“187 

29. Zemřel král Rudolf a Odo napadl jeho království 

Léta Páně 1032 zemřel v pokoji burgundský král Rudolf, strýc císařovny Gisely. Jeho 
království napadl jeho synovec, francouzský hrabě Odo, a získával zde lstí i bojem 
některé dobře opevněné hrady a města. Neodvážil se prohlásit se za krále, ale přesto se 
nechtěl království vzdát. Jistí lidé tvrdili, že často říkal, že si nikdy nepřál stát se králem, 
ale být navždy pánem krále. Takovým způsobem odtrhl velkou část Burgundska, ačkoliv 
bylo burgundské království přísahou přislíbeno králem Rudolfem císaři Konrádovi a jeho 
                                                 
181 Srov. Sall. Cat. 12, 2; Iug. 41, 9; 14, 23. 
182 Manegold I., hrabě z Donauwörth +1030. 
183 Hexametr Néc mora, cóngressí pugnábant ácriter ómnes. 
184 Srov. Sall. Cat. 58, 11; 59, 15; Iug. 14, 23. 
185 Heaxametr Áccidit hóc bellúm sempér miserábile múltum. 
186 18. srpna 1030. 
187 Hexametr Ráro canés rabidí foetúram múltiplicábunt. 
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synovi králi Jindřichovi, až Rudolf zemře. Ale zatímco hrabě Odo toto prováděl 
v Burgundsku, císař Konrád byl s vojskem na území Slovanů. Následně vypovím, co se 
zde dělo a jak potom vyhnal Odona z Burgundska.  
Výše zmíněný polský vévoda Boleslav zemřel a zanechal dva syny, Měška a Otu. Měšek 
svého bratra pronásledoval a vyhnal ho do Rusi. Po nějaké době, co tu Ota přežíval 
ubohým způsobem, začal prosit o přízeň císaře Konráda, aby díky jeho pomoci a 
přímluvám získal zpět své postavení ve vlasti. Jelikož si to císař přál učinit, rozhodli se, 
že z jedné strany zaútočí na Měška sám císař s vojskem a z druhé jeho bratr Ota. Měšek 
nemohl tomuto útoku čelit a utekl do Čech ke knížeti Oldřichovi, na kterého byl tehdy 
císař rozzloben. Ten chtěl císaři Měška vydat, aby císaře potěšil. Tuto zločinnou dohodu 
císař odmítl, protože nechtěl získat nepřítele od jeho nepřítele. Císař Otovo postavení 
ve vlasti obnovil a Ota se stal knížetem. Po nějaké době se však choval méně obezřetně a 
byl v ústraní zabit nějakým členem svého dvora. Tehdy se Měšek všemožně snažil získat 
náklonnost císařovny Gisely i zbylých předáků, aby si zasloužit vrátit se do císařovy 
přízně. Císař pohnut milosrdenstvím mu udělil milost. Polské území rozdělil na tři části, 
Měška jmenoval tetrarchou a zbylé dvě části svěřil jiným dvěma mužům. Zmenšením 
jeho moci se zmenšila i jeho opovážlivost. Po smrti Měška sloužil jeho syn Kazimír188 
věrně našim císařům až do dnešní doby.  

30. Jak císař se svým synem králem Jindřichem přišel do Burgundska 

Léta Páně 1033 císař Konrád se svým synem králem Jindřichem oslavil Vánoce 
ve Štrasburku. Odsud po shromáždění vojska vstoupil přes Solothurn do Burgundska. 
Přišel ke klášteru v Peterlingenu a byl zde v den očištění sv. Marie zvolen těmi důležitými 
i méně důležitými muži království, aby vládl v Burgundsku. V ten stejný den byl 
korunován na krále. Potom oblehl jistý hrad, na který předtím vpadl Odo, ale kvůli příliš 
kruté zimě mu bylo znemožněno hrad dobít. Jeden z nás napsal o tomto nesmírném 
mrazu sto veršů, které věnoval císaři. V nich jsou popsány neuvěřitelné věci. Jestliže 
koně v táborech kolem hradu Murten postavili kopyta pevně na zem potom, co celý den 
namáhavě pracovali, přes noc zmrzli a ztuhli tak, že nemohli být uvolněni ze země 
zamrzlé ledovým krunýřem leda pomocí sekyr a kůlů. Jeden muž, který neměl nic, čím 
by si pomohl, zabil svého takto uvězněného koně, stáhl z něj kůži od kopyt nahoru a 
zbytek nechal vězet ve zmrzlé zemi. Lidé si kvůli mrazu pletli jeden druhého. Stejně 
vypadala tvář mladíka i starce. Všichni byli ve dne v noci šediví a vousatí kvůli ježaté 
krustě ledu, ačkoliv mnozí byli mladíci nebo muži bez vousů.  

Sotva to byl pro císaře důvod, proč by měl upustit od boje.189 

Císař se vrátil a dorazil do curyšského hradu. Sem mu přišli vstříc mnozí Burgunďané, 
burgundská královna vdova,190 hrabě Humbert191 a další, kteří se kvůli Odonovým 
nástrahám nemohli s císařem setkat v Burgundsku a došli sem proto přes Itálii. Přísahali 
věrnost jemu i jeho synovi králi Jindřichovi a zavázali se i slibem a neobyčejně 
obdarováni dary se vrátili zpět. 

                                                 
188 Kazimír, polský kníže 1034/9-1058. 
189 Hexametr Víx heac cáusa fuít, quod cáesar bélla relíquit. 
190 Irmgarda. 
191 Humbert Weißhand, hrabě ze Savojska +1047/51. 
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31. Jak císař vytáhl s vojskem na Odona 

V létě stejného roku císař vytáhl se svým vojskem na hraběte Odona do Francie. Tvrdil, 
že jestliže Odo v Burgundsku nespravedlivě usiluje o cizí majetek, má s pomocí Boží 
utrpět škodu na svém vlastním. Tehdy ve francouzském království krále Jindřicha192 
císař zpustošil a zapálil Odonovy statky a léna natolik, že sám Odo byl přinucen přijít a 
poníženě prosit o milost. Slíbil, že se Burgundska vzdá a kál se císaři podle jeho příkazu. 
Tak se císař vrátil zpět s vlastním ziskem a Odonovou ztrátou.  

32. Jak císař vyhnal Odona z Burgundska 

Léta Páně 1034 císař oslavil Velikonoce v bavorském Řezně. V létě tohoto roku císař 
Konrád vpadl prudce s italskými a německými vojáky do Burgundska, protože výše 
zmíněný Odo nedostál svým slibům. Dosud držel určitou část Burgundska, do které 
předtím nespravedlivě vpadl. Císařovo vojsko se sešlo až u řeky Rhóny, z jedné strany 
Němci a z druhé milánský biskup Aribert a další Italové pod vedením burgundského 
hraběte Humberta. Císař přišel do Ženevy a podmanil si hraběte tohoto kraje Gerolda193 
a lyonského biskupa194 a mnoho dalších. Vrátil se k hradu Murten, který byl opevněn 
nejstatečnějšími Odonovými vojáky, oblehl ho a silou dobyl. Ty, které nalezl uvnitř, 
odvedl jako zajatce. Když se o tom doslechli ostatní Odonovi přívrženci, prchnuli 
z pouhého strachu z císaře. Císař je pronásledoval a z království je zcela vyhnal. Když 
přijal od burgundských předáků mnohá rukojmí, vrátil se přes Alsasko k císařovně. 
Zatímco totiž císař pokračoval do Burgundska, císařovna ho následovala až do Basileje. 
Odsud se vrátila do Štrasburku a očekávala císařův návrat. V té době zemřela ve Wormsu 
Matylda,195 dcera císaře Konráda a císařovny Gisely, překrásná dívka, která byla 
zasnoubená s francouzským králem Jindřichem. Byla pohřebena ve Wormsu.  

33. Jak si král Jindřich podmanil Slovany 

V době, kdy císař Konrád uskutečňoval v Burgundsku věci, které jsem zmínil výše, jeho 
syn král Jindřich i přes svůj mladý věk196 pečoval neméně váhavě o záležitosti Říše 
v Čechách a dalších slovanských krajích. Podmanil si zde obratně českého knížete 
Oldřicha a i mnohé jiné císařovy odpůrce. Pak přišel vstříc vracejícímu se otci a 
zdvojnásobil radost lidu dvojitým vítězstvím. Potom císař sesbíral ze Saska vojsko a 
napadl ty, kteří se nazývají Lužičtí. Kdysi to byli napůl křesťané, ale nyní jsou zcela 
pohany kvůli zločinnému odpadnutí. Císař zde obdivuhodně ukončil nesmiřitelný spor. 
Mezi Sasy a pohany docházelo v té době k mnoha sporům a útokům. Když císař přišel, 
začal zjišťovat, která strana dříve porušila mír, který předtím dlouho trval bez porušení. 
Pohané říkali, že nejdříve mír porušili Sasové a, jestliže to císař přikáže, dokáží to 
v souboji. Sasové císaři slíbili, že se stejně jako pohané utkají v souboji, aby je usvědčili 
ze lži, ačkoliv to považovali za nespravedlivé. Císař se poradil se svými předáky a dovolil 
rozhodnout spor mezi nimi soubojem, i když nejednal příliš obezřetně. Ihned se sešli dva 
                                                 
192 Jindřich I., francouzský král 1031-1060. 
193 Gerold, hrabě z Ženevy.  
194 Burchard III., lyonský arcibiskup 1033-1040. 
195 Matylda, dcera Konráda II. a Gisely Švábské, +1034. 
196 Srov. Ovid. Met. II, 55. 
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zápasníci, každý z nich zvolen svými lidmi. Křesťan se pustil směle do boje. Spoléhal 
pouze na svou víru, která je bez spravedlivých skutků mrtvá,197 a nebral na zřetel, že Bůh, 
který je pravda,198 určuje vše podle spravedlivého soudu. Bůh nechává vycházet slunce 
dobrým, i špatným a spouští déšť spravedlivým i nespravedlivým.199 Pohan však měl 
před očima pouze vědomí pravdy, pro kterou bojoval, a statně křesťanovi odporoval. 
Nakonec ho zranil a křesťan padl. Tato věc způsobila u pohanů takovou radost a smělost, 
že by se ihned vrhli na křesťany, kdyby císař nebyl na blízku. Císař však dal postavit hrad 
Werben ke zkrocení jejich útoků a do něj umístil posádku rytířů. Saské předáky svázal 
přísahou a císařským rozkazem, aby jednomyslně odporovali pohanům. Potom se vrátil 
do Frank. 
V následujícím roce tento hrad dobyli pohané lstí a mnohé z našich mužů, kteří v něm 
byli, zabili. Císař byl tímto rozezlen a znovu přišel s vojskem až k řece Labi. Když mu 
pohané bránili v přechodu řeky, císař potají poslal přes mělčinu část vojska. Nepřátelé 
byli potom rozehnáni a císař vstoupil přes prázdný břeh do země. Pokořil je nesmírným 
pleněním a požáry na všech místech, kromě těch, kde to nebylo možné. Později pohané 
platili tribut nejen v té míře, kterou jim uložili dřívější císaři, ale jak ji navýšil císař 
Konrád. Ten si totiž se Slovany vytrpěl v bojích mnohé v té době i předtím. Kdosi z nás 
na to napsal krátkou veršovanou báseň,200 kterou později daroval císaři. Píše se zde, jak 
císař stál občas po stehna v bažině, sám bojoval a povzbuzoval ostatní rytíře k boji. Když 
byly pohané poraženi, velmi tvrdě je pobil pro jejich jistou bezbožnou pověru. Pohané 
prý totiž v jisté době měli k hanebnému posměchu dřevěnou podobu kříže našeho pána 
Ježíše Krista a na něj plivali a bili ho. Nakonec mu vydloubli oči a usekali nohy a ruce. 
Císař toto pomstil a velké množství ze zajatých pohanů zmrzačil stejným způsobem kvůli 
zhanobení jediné podoby Krista a různými způsoby je nechal popravit. Proto je v těchto 
verších císař označován jako mstitel víry a je srovnáván s římskými císaři Titem201 a 
Vespasianem,202 kteří při pomstě Pána vyměnili 30 Židů za jeden peníz, když Židé 
prodali Krista za stejný počet denárů. Císař se vrátil a svou mocí ukončil jakýkoliv 
problém, který našel v Říši. V té samé době ztratil korutanský vévoda Adalbero císařovu 
přízeň, přišel o své vévodství a byl poslán do vyhnanství. 

34. O spiknutí Italů 

V této době nastal v Itálii velký a v dnešní době neslýchaný zmatek kvůli povstání lidu 
proti jeho vládcům. Všichni valvassoři a řadoví rytíři se spikli proti svým pánům, všichni 
menší páni proti větším, aby nemuseli snášet, že zůstane nepomstěné něco, co jim jejich 
páni učinili proti jejich vůli. Tvrdili, že když nechce jejich císař přijít, sami si udělají 
zákony podle sebe a pro sebe. Když to bylo oznámeno císaři, prý pravil: „Jestliže Itálie 
hladoví po právu,  

                                                 
197 Jk 2, 26. 
198 1 J 5, 6.  
199 Mt 5, 45.  
200 Wiponova nedochovaná báseň.  
201 Titus, celým jménem T. Flavius Vespasianus, římský císař 79-81. 
202 Vespasian, celým jménem T. Flavius Vespasianus, římský císař 69-79. 
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dá-li Bůh, nasytím ji dosyta zákony.“203 

Připravoval se, aby mohl příští rok vyrazit s vojskem do Itálie. Mezitím italští předáci 
viděli, že ze špatně připraveného povstání může vzejít nebezpečí a sešli se společně 
s těmi menšími pány. Nejdříve se pokoušeli zničit toto čerstvé zlo napomínáním a 
radami. Když se to nepodařilo, snažili se ho zdolat bojem. Ale hned na začátku bitvy 
zvítězilo neuvěřitelné množství menších pánů pouze díky náporu davu. Zde 
na nedůstojném místě zahynul biskup z Asti204 a ostatní prchnuli. Ve velkém zmatku 
netrpělivě očekávali císařův příchod. 

35. Jak se král Jindřich oženil s dcerou krále Knuta 

Léta Páně 1036 král Jindřich, syn císaře Konráda, dal pomazat na královnu dceru 
anglického krále Gunhildu205 a oženil se s ní královským sňatkem. V tom stejném roce, 
jak bylo řečeno, císař Konrád vyrazil se svým synem Jindřichem a s vojskem do Itálie. 
Vánoce oslavil v roce 1037 od vtělení Krista ve Veroně. Odsud přišel do Milána a byl 
okázale přijat arcibiskupem Aribertem v kostele sv. Ambrože. V tom samém dni, nevíme, 
na čí radu, bylo podníceno mezi milánským lidem pozdvižení. Lid se císaře otázal, jestli 
bude stát na straně jejich povstání. Císař byl tímto rozezlen a přikázal, aby se všichni 
sešli na všeobecný sněm do Pávie. Když se konal sněm, císař zjednal právo všem, kteří 
přednášeli stížnosti. Na tomto shromáždění hrabě Hugo a mnozí jiní Italové vznesli 
obvinění proti milánskému arcibiskupovi kvůli mnoha záležitostem, kterými je urazil. 
Arcibiskup byl předvolán a císař mu poté rozkázal, aby se všem omluvil a odčinil své 
jednání. Protože se tomu arcibiskup vzpíral, císař poznal, že se celé povstání se zrodilo 
kvůli němu. Ihned ho nechal zatknout, ale ponechal mu jeho moc. Potom ho svěřil do 
vazby aquilejskému patriarchovi Popponovi206 a korutanskému vévodovi Konrádovi. 
Odvedli ho spolu s císařem až do města Piacenza. V jedné noci si jistý člen arcibiskupova 
dvora lehl do postele místo něj tam, kam si sám obvykle lehával, a schoval se 
pod přikrývku tak, že oklamal stráže. Arcibiskup utekl na koni, kterého mu někdo 
přivedl, a přijel do Milána. Zde byl přijat svými lidmi s velikou radostí. Později 
neopominul učinit nic, čímkoliv mohl císaři uškodit. Císař zničil všechny hrady, které mu 
vzdorovaly. Když byla obnovena spravedlnost, zcela zlomil zločinné povstání v Itálii. Pak 
přijel do Ravenny, kde oslavil Velikonoce.  
V tom samém roce byli před císařem obviněni v Itálii tři biskupové, vercellský, 
cremonský207 a piacenzský.208 Císař je nechal zatknout a poslat do vyhnanství. Mnohým 
lidem se nelíbilo, že Kristovi kněží byli odsouzeni bez soudu. Kdosi nám oznámil, že náš 
nejzbožnější král Jindřich, císařův syn, se ve vší úctě k otci potají zřekl císařova 
unáhleného rozhodnutí proti milánskému arcibiskupovi a těm třem biskupům. A to 
po právu, protože před soudním rozhodnutím mají mít kněží tak velkou vážnost, jako se 
jim po odsouzení nemá prokazovat žádná úcta.  

                                                 
203 Hexametr Cóncendénte Deó bene légibus hánc saciábo.  
204 Adelrich z Turína, biskup z Asti 1009-1036.  
205 Gunhilda, dcera krále Knuta, +1038. 
206 Poppo, aquilejský patriarcha 1019-1042. 
207 Hubald, arcibiskup z Cremony 1030-1044. 
208 Petr, arcibiskup z Piacenzy 1031-1038. 
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V tom stejném roce výše zmíněný francouzský hrabě Odo vpadl na jistá místa v císařově 
říši. Došlo k bitvě mezi ním a dolnolotrinským vévodou Gozelem, jeho synem 
Gottfridem,209 hrabětem Gerhardem a vojáky metského biskupa.210 Odo byl zabit 
na útěku a jeho zástava byla císaři přinesena do Itálie a dosvědčovala, že byl nepřítel 
poražen. V té době císař tvrdě obléhal Milánské, ale město nemohl dobýt, protože bylo 
opevněno starobylými hradbami a bránilo ho velké množství lidu. Proto zničil ohněm a 
mečem, cokoliv bylo v okolí. 

36. O zázraku, který se stal o Letnicích 

V té stejné době, když císař obléhal jistý hrad sv. Ambrože, kterému se říká Corbetta a 
leží hned vedle Milána, se zde stalo něco, co mnozí lidé považují za zázrak. V sobotu 
o Letnicích, před třetí hodinou se náhle z čistého nebe zablesklo s takovým zahřměním, 
že v táborech zahynula velká část lidí i koní. Pro některé muže to byla tak veliká hrůza, že 
přišli o rozum do té míry, že se jim stěží navrátil až po několika měsících. Ti, co byli 
mimo tábory, po svém návratu tvrdili, že nic neviděli ani neslyšeli. V té době císař předal 
milánské arcibiskupství milánskému kanovníkovi Ambrožovi, kterému ale toto 
obdarování příliš neprospělo. Milánští občané totiž zničili vše, cokoliv měl Ambrož 
na jejich území, a drželi v úctě svého arcibiskupa Ariberta až do jeho smrti. Přece se to 
dělo se svolením krále Jindřicha, císařova syna, což podrobněji vyložím, dá-li Bůh, 
v činech tohoto krále. Tehdy přišel do Cremony císaři vstříc papež211, byl zde uctivě přijat 
a po propuštění se vrátil zpět do Říma. Císař po krajích rozpustil vojsko a sám ustoupil 
do hor kvůli odpočinku, protože v létě zde hrozil velký žár. 

37. O povstání, které se událo v Parmě 

V témž roce v zimním období sesbíral císař vojsko a přešel přes Pád. Přišel do Parmy, 
kde oslavil Vánoce na začátku roku 1038 od vtělení Krista. V ten samý den došlo 
mezi Němci a Parmskými k boji a jistý velmi schopný muž jménem Konrád, císařův 
stolník, byl i s dalšími zabit. Seběhlo se císařovo vojsko a zaútočilo na obyvatele města 
mečem a ohněm. Po požáru císař rozkázal zbořit velkou část hradeb, aby tyto trosky 
ukazovaly občanům, že jejich provinění nezůstalo bez pomsty. Potom císař přešel 
přes Apeninské pohoří a mířil do Apulie. Císařovna však přišla do Říma kvůli modlitbám 
a odsud se obrátila na cestu za císařem. Císař dorazil k hranicím své Říše, posílil pomocí 
zákonů a práva postavení Tróji, Beneventa, Capuy a dalších apulijských měst. Pouhým 
rozkazem utišil spory, které panovaly mezi přistěhovalými Normany a starousedlíky. 
Když zbavil říši všech nepokojů, spokojeně se vrátil a dorazil do Ravenny. Bylo zde 
rozhodnuto o obléhání a nástrahám vůči Milánským, kteří byli dosud proti němu 
vzbouření. Když ve své říši ustanovil i ostatní věci podle své vůle, rozhodl se opět 
navštívit vlast. V té době napadla kvůli přílišnému teplu vojsko velká morová nákaza212 a 
nebrala zřetel ani na věk ani na postavení. Zde 15. den před srpnovými kalendami213 
podlehla smrti královna Gunhilda, manželka krále Jindřicha, když stála jakoby na prahu 
                                                 
209 Gottfried, dolnolotrinský vévoda 1044-1069. 
210 Reginard, biskup z Lutychu 1023-1037. 
211 Benedikt IX., papež 1032-1045. 
212 Srov. Sall. Cat. 10, 6.  
213 18. července 1038. 
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života. Zanechala králi pouze malou dcerku,214 kterou její otec později zasvětil Bohu a 
nechal ji vysvětit na abatyši. 5. den před srpnovými kalendami215 zemřel v rukách těch 
nejzkušenějších lékařů syn císařovny, švábský vévoda Heřman, chlapec dobrého nadání 
a odvážný v boji, stižen touto zhoubnou nemocí, ke škodě celé Říše. V tomto a 
následujícím měsíci zahynulo velké množství vojska nakažené touto nemocí. Něžné a 
křehké tělo královny bylo uchováno s bylinami a odvezeno králem a císařovnou 
do Německa. Gunhilda byla pohřbena v proboštství v Limburgu. O vévodovi bylo 
rozhodnuto, aby byl odvezen do Švábska do Kostnice. Ale protože v tom bránilo velké 
teplo, byl pohřben v Trentu.  

38. Jak císař předal svému synovi králi Jindřichovi Burgundsko 

V tom samém roce zemřel uherský král Štěpán a království zanechal svému synovci 
Petrovi.216 Císař se vrátil do Bavorska a nechal uzdravit léky i radami nemocné vojsko. 
Protože našel celou říši zářit jasným světlem míru, přišel na podzim toho roku 
do Burgundska. Svolal zde všechny předáky říše a konal s nimi všeobecný sněm. Tehdy 
poprvé dal Burgundsku okusit zákona, který nebyl dlouho používaný a byl už téměř 
zaniklý. Všeobecný sněm se konal tři dny a čtvrtý den k velké radosti nejpřednějších 
mužů království i celého lidu a na jejich prosbu předal císař burgundské království 
svému synovi králi Jindřichovi, a rozkázal, aby mu znovu přísahali věrnost. Biskupové 
s ostatními předáky odvedli Jindřicha do kostela sv. Štěpána, který byl považován 
za králův kostel v Solothurnu. Chválili Boha hymny a zpěvy a lid volal, že  

pokud povládne král s císařem, mír zplodí pokoj.217 

Císař se obrátil nazpět, sestoupil přes Basilej a opět navštívil Franky, Sasko a Frísko, 
které  

upevnil mírem a vydáváním zákonů.218 

39. O smrti císaře Konráda 

Léta Páně 1039 od vtělení Krista si císař byl jistý, že všechna naděje království a Říše je 
v pořádku svěřena jeho synovi králi Jindřichovi. Také viděl, že téměř všechno je v říši 
uspořádáno podle jeho vůle. Tento rok oslavil Letnice v Utrechtu ve Frísku. Když 
prokazoval s veškerou nádherou úctu tomuto přesvatému svátku a kráčel korunován 
společně se svým synem a císařovnou k oltáři, postihla ho mírná bolest. Přece tuto potíž 
skryl, aby nezkazil radost z takového dne. Následující den ho stihla s velkou silou 
smrtelná nemoc. Přikázal císařovně se synem odejít z komnaty najíst se pryč. Když císař 
poznal, že konec je blízko, vytrval i nyní na konci svého života stejně pevně ve své víře, 
jako byl vždy předtím stálý a odhodlaný k činu při plné síle. Když byli povoláni 
biskupové, nechal si přinést tělo a krev Krista a svatý kříž s relikviemi svatých. Napřímil 

                                                 
214 Beatrix, abatyše v Quedlinburku 1045/6-1062. 
215 28. července 1038. 
216 Petr Orseolo, uherský král 1038-1041, 1044-1046. 
217 Hexametr Páx pacém generát, si réx cum caésare régnat.  
218 Hexametr Pácem fírmandó, legém faciéndo revísit.  
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se a s upřímnými slzami v čistém vyznání a s rozhodnou řečí přijal svaté příjímání a 
odpuštění hříchů. Po věrném napomenutí se rozloučil s císařovnou a synem a opustil 
tento svět 2. den před červnovými Nonami, 2. den v týdnu, v 7. indikci219. Vnitřnosti 
císaře byly pohřbeny v Utrechtu a král Jindřich obohatil místo pohřbu mnoha dary a 
pozemky. Zbytek těla byl co nejlépe zabalen do rubáše a zakryt, pak byl císař odvezen 
císařovnou a královským synem až do Kolína. Byl nesen přes všechny kláštery tohoto 
města, Wormsu, Mohuče i všechny, které stály mezi těmito městy. Lidé ho doprovázeli a 
modlili se. Byl provázen mnoha modlitbami a bohatými almužnami danými 
za vykoupení jeho duše. Třicátého dne po jeho smrti byl slavně pohřben císařovnou a 
svým synem králem ve městě Špýru, které císař pozvedl stejně jako poté jeho syn. Bůh 
přidal císaři Konrádovi tuto milost, protože jsem ani neviděl ani neslyšel, že by všichni 
lidé tolik naříkali, natolik se modlili, rozdávali takové almužny kvůli jinému císaři 
v době, kdy ještě nebyl pohřben. Toto jsme se dozvěděli ze zpráv lausannského biskupa 
Jindřicha220 a ostatních Burgunďanů, kteří císaře doprovázeli od jeho smrti až k pohřbu. 
Císařův syn král Jindřich sklonil u každého vchodu do kostela a nakonec i při samotném 
pohřbu svá záda před tělem svého otce s velmi pokornou oddaností. Král toto vykonal 
pro svého otce velmi pečlivě a to nejen proto, že to v dokonalé lásce dluží syn otci, ale 
také v posvátném strachu poddaný pánovi.  
Toto jsme v krátkosti napsali o činech císaře Konráda. Pokud jsme něco z nich nechali 
zcela opominuté, ať se věří tomu, že jsme o tom neslyšeli. Jestliže něco bylo vylíčeno 
stručněji, než si žádala velikost námětu, budeme v pravdě přísahat, že tak bylo učiněno 
pro pohodlí čtenáře. Jeden z nás složil žalozpěv o císaři, který později představil 
v Kostnici jeho synu králi Jindřichovi. Nepovažovali jsme za nevhodné vložit sem tento 
žalozpěv, protože souvisí s tímto spisem.  

40. Verše o smrti císaře Konráda 

Kdo má jasný hlas,  aby přednesl tento žalozpěv 
o žalostném roce  a o nepopsatelné ztrátě, 
kvůli které truchlí každý člověk  před lidmi i v soukromí, 
lid vzdychá pro svého pána  ve spánku i v bdění. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Roku  1039 
od Kristova narození  padla k zemi vznešenost, 
padl císař, hlava světa a s ním i mnozí z těch nejvyšších, 
zemřel císař Konrád, zastánce práva. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

V té samé době zanikla sláva, 
zřítila se ranní hvězda královna Gunhilda, 
běda, jak krutý rok! Zemřel Heřman, 
syn císařovny,  vévoda obávaný nepřáteli, 
padl franský vévoda Konrád a velká část pánů. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 
                                                 
219 4. června 1039. 
220 Jindřich, biskup z Lausanne 1039-1057. 
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Sláva císaře ať je v naší paměti, 
v čerstvé vzpomínce ať žije muž tak dobré povahy. 
Ať skvělý vládce znovu ožívá v básni, 
Jeho přejasná pověst ať po smrti překoná tuto družku života! 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Zrozený z krve králů zcela všechny předčil, 
Přeslavný muž, nádherný pod svou korunou, 
žezlo, království a říše si nikdo více nezasloužil. 
Okrášlil říši,  kvůli které se namáhal. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Potom, co znovu zaplavil Franky nadbytkem míru, 
zkrotil Šváby  a všechny tyrany království, 
na Sasy a Bavory  vložil uzdu zákona 
a vznešená Itálie spatřila jeho mocné činy. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Nejdříve se sklonil Řím, od toho nejvyššího muže po nejnižšího, 
Ravennští poznali  jeho vévody v boji, 
Obyvatelé Verony pocítili meče neporazitelného císaře, 
Hesperie padla na kolena a poklonila se před vládcem. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Po návratu našel Švábsko plné úkladů, 
které císař rozehnal tak, jako vítr stopu v prachu, 
najednou zahynuli  všichni kořistníci 
a ti nejpyšnější obyvatelé byli posláni do vyhnanství. 
Pane Bože, střež ty živé  a smiluj se nad mrtvými! 

Císař nikdy nezahálel a byl všude dárcem míru, 
s pohany vedl válku, aby neškodili křesťanům, 
pohany neochránila bažina ani voda nepřinesla záchranu, 
mocně zkrotil pohanské Slovany a všechny zločinné muže. 
Pane Bože, střež ty živé   a smiluj se nad mrtvými! 
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