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PÍsEMNIcTv1 LATINsKÉ

od l0. století slouží našim kulturním potřebám i písemnictví latinské. Jeho čtenáři
bylrt až do 13. století převážně duchovní; uvážípe-li však' jak důležité postavení zaují-
mďy v životě středověkého člověka církev a náboženswí, je samozřejmé, že se v rámci
této literatury, určené duchovním a obírající se náboženskými otázkami, řešily nejednou
ákladní otázky veškerého kulturního i politického života.

Latinská literatura až do konce ll. století měla v podstatě stejnou thematiku jako
[teratura staroslověnská, proti staroslověnštině u nás však počala zabítat navíc i oblast
administrativně právní. Problém, kterým se latinská literatura v 10. i 11. století hojně
zab,ýva|a' byla otázka poměru staroslověnského a latinského obřadu.

V popředí worby po celé l0. a 11. století byly !sE$$JLv jejich vývoji můžeme sledo-
vat' iak se ze světcova života (jaký představovaly nejstarší.staroslověnské legendy vzniklé
na naší půdě) postupně vyvíjela typická středověká legenda. Pro tutonaši legendistickou
literaturu jsou dále příznačné prvkn které nasvědčuií tomu, že tato produkce aspoň
zčásti počítala S tím, že ji duchovní zprostředkují lidu.

V pozdějším vývoji se k legendám přidružují prls9-&qnik1řski' v nichž se obievují
po prvé i ohb.:y-!.{qy9 -q.o"yp9'n9'-qÍl' a dále pak pokusy o liturgické drama a duchovní lyrika.

UMUČENÍ svarÉ LUDMILY
(Fuit  in provincia Bohemorum)

Legenda tato, začinajicí slovy Byl o zemi česhé (Fuit in provincia Bohemorum),
ie z prvních literárních skladeb, jež byly u nás sepsány latinskn ale byla inspirována le-
gendou staroslověnskou. Vznikla nepochybně ještě v 10. století; příznačné ie zejména
to, že v ní nejsou popisovány záztaky - byla složena totiž v době poměrně blízké
událostem, o nichž vypravuje. Autor věnuie značnou pozornost posloupnosti českých
knížat a jejich věku. o životě Ludmilině podává jen málo určiých zptáv, jeji ctnosti
jsou vylíčeny schematicky a obraty vzatými většinou z Písma, obšírněji je popsána jen
její smrt. Vypravování legendy je věcné a prosté, stejný je i sloh skladby' Celkem má
ráz vypravování historického a po té stránce se blíží staroslověnským Životům Konstan-
tinan Metoděje i Václava.

Brevíře užíva|y této legendy iako čtení o svátku sv. Ludmily často až do 16. století.

1. Byl v zemi české jeden kníže, jménem Bořivoj, žijícíi tehdy ještě v oby.
čejích pohanských, a vza| si za malželku z jiné země dceru knížete Slavibora,
jménem Ludmilu. Ta' když byla ještě mladičká' obětovala modlám a často velmi
zaníceně se oddávala jejich uctívání. Když tak oba žili pospolu,zbožiho pokynu
a přání přivedeni k lítosti, přiiali očištění svat}ml křtem a s nimi zároveň je přijal
i iejich poddaný lid.

2. Narodili se jim pak tři synové a tři dcery, a od toho dne, kdy přijali
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