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od l0. století sloužínašim kulturním potřebám i písemnictví latinské. Jeho čtenáři
bylrt až do 13. století převážně duchovní; uvážípe-li však' jak důležitépostavení zaujímďy v životě středověkého člověka církev a náboženswí,je samozřejmé, že se v rámci
tétoliteratury, určenéduchovním a obírajícíse náboženskými otázkami, řešily nejednou
ákladní otázky veškeréhokulturního 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 celél0. a 11.stoletíbyly !sE$$JLv jejich vývoji můžemesledovat' iak se ze světcova života (jaký představovaly nejstarší.staroslověnské
legendy vzniklé
na našípůdě) postupně vyvíjela typická středověká legenda. Pro tutonaši legendistickou
literaturu jsou dále příznačné prvkn které nasvědčuií tomu, že tato produkce aspoň
zčásti počítalaS tím, že ji duchovní zprostředkují lidu.
V pozdějším vývoji se k legendám přidružují prls9-&qnik1řski'
v nichž se obievují
po prvéi ohb.:y-!.{qy9 -q.o"yp9'n9'-qÍl'
a dále pak pokusy o liturgické drama a duchovní lyrika.

UMUČENÍ svar É LUD MILY
(Fuit in pr ovinciaBohemor um)
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 legendou staroslověnskou. Vznikla nepochybně ještě v 10. století; příznačnéie 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
knížata jejich věku. o životě Ludmilině podává jen málo určiých zptáv, jeji ctnosti
jsou vylíčenyschematicky 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 blížístaroslověnským Životům Konstantinan Metoděje i Václava.
Brevíře užíva|ytétolegendy iako čtenío svátku sv. Ludmily častoaž do 16. století.
1. Byl v zemi českéjeden 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
pokynu
zaníceně se oddávala jejich uctívání. Když tak oba žili pospolu,zbožiho
je
přijal
a přání přivedeni k lítosti, přiiali očištěnísvat}ml křtem a s nimi zároveň
i iejich poddaný lid.
2. Narodili se jim pak tři synové a tři dcery, a od toho dne, kdy přijali
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milost křtu,všecko jejich královswí vzrůstalostále víc a více.KnížeBořivoj potom,
naplniv šestatřicet let svého životz, odebral se s tohoto světa. Po něm ve vládě
l 0 nastoupil jeho prvorozený syn, jménem Spytihněv. Shromažďujekněžía kleriky'
žt| odevzdaně ve víře Kristově. A naplniv čryřicet let svého života, rozloučil se
s tímto světem. Po jeho skonu ujal se kormidla vlády bratr ieho Vratislav.
3. Jejich matka,vznešenápaníLudmila po svémobráceníodpohanských bludů každodenními slzami hořce lkala nad tím, že dříve uctívala modly. Sama to však
t 5 v lepší stránku obrátila; stala se totiŽ matkou chudých, nohou chromých, okem
slepých' vlídnou utěšovatelkou sirot}ů a vdov. Když však řečený kníže Vratislav,
dovršiv třiatřicet let svého života, opustil skličujícípouta tohoto světa a syn jeho
Václav, tehdy ještě chlapec, ujal se vlády a říše otce svého,matka chlapcova,
iménem Drahomiř, setrvala ve stavu vdovském.
4. Tehdy nepřítel lidského pokoleď, dábel' závídě|' že zbožná služebnice
božíLudmila vynikala tolika přednostmi. I konala matka knížeteporadu se svými
nespraveďiqfmi rádci a pojala nenávist ke své tchyni Ludmile. Říkala totiŽ:
,,Pročona má býti takřka mou paní?Zahubím ji' zdědímvšechno'co má, a svobodně budu vládnouti... Byl totižjejísyn Václav posud mladíček.lakmile ctná a oddaná služebnice boží Ludmila seznala akovyto úmysl, řekla své snaše:,,Netoužím
po vládě a nepřeii si mít ani sebemenšíčástečkuwé moci. Naopak žáďím, abys
mi povolila nerušeněsloužiti Bohu až do skonánímých dnů...
5. S těmito slovy opustila Ludmila hrad Prahu a odešla na jeden hrádek'
ktery se zove Tetín. Tam pak tato služebniceboží,předemtušícbudoucí umučení,
pevně se utvrdila v znalostech věcí posvátných a se vzrůstaiícíhorlivostí proka.
zovata dobrodiní chudým, anižmohla zcela naplniti svou touhu. Po jejím odchodu
matka mladičkéhoknížete,poradivši se se zločinnými rádci, vyslala muže, aby ji
zahubili. Ti si přibrali velikou družinu a tríhli na hrádek Tetín.
6. Tehdy připomenutrí služebnice božív předtuše věcí budoucích povolala
si jednoho zbožnéhokněze, jménem Pavla, a vybíďa ho, aby sloužil slavnou mši
svatou. Po ní se upřímně vyzpovídala před wáří Neivyššíhosoudce a posílila se
přiietím těla a krve Páně. A vědoma smrti své, počala se ozbrojovati zbraněmi
víry a vytrvávala na modlitbácb' aby duši svou, ozdobenou skutky dobrými'
poručila Bohu.
7. Když se pak zešeřilo,řečeníukrutníci,zamířivšekiejímuobydlí,rozrazi|i
bránu, a přiběhnuvše ke dveřím domu, v němžbyla služebniceboží,vylomili veřeie
a vešli dovnitř. I řekla jim: ,,Bratři, proč jste přišli s takovou zuřivostí? Cožpak
jsem vás neživilajako syny? Svézlato, stříbro a drahocenná roucha dala jsem vám;
a dopustila-li jsem se nějakéviny na vás, povězte mi!.. oni však nedbajícemírumilovných slov, stáhli ji s lože a vrhli ji na dlažbu. Tu s pláčem iim řekla: ''Za.
držte, bratři, maličko' aspoň než dokončímsvou rnodlitbu!.. A s rukarna rczepjaýma modlila se k Pánu. Domodlivši se řekla jim: ,,ZapÍisahrímvás, bratři, setněte
mne!..To totiž říkala,aby si prolitím krve zasloužila přijetí koruny mučednické.
oni všaknesvo.|ili,nýbrŽ vložili provaz na hrdlo jejía zardousili ji. Tak ona, napl60
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KosMovA KRoNIKA ČEsKÁ
Kosmas je neivýznamněiší českýspisovatel z počátku 12. století. Zptávy o jeho ži(Chtonica Bohemorum), kterou vlastně nedokončil.
votě čerpámejen z jeho Kroniky české
Narodil se asi r. 1045 a nabyl vynikajícího vzdělání v katedrální škole pražskéa v pro.
sluléškoleu sv. Lamberta v Lutychu. R. 1099 byl vysvěcen na kněze, stal se kanovníkem
a poslézeděkanem pražskékapituly. Zemře| r. II25.
Kronika českáje rozdělena na tři knihy; první (dokončenáasi l |I22) sahá od nejstaršíchdob po smrt knížeteJaromíra r. 1038, éruhá končísmrtí knížeteKonráda r. |092,
třetí sahá až do 23. května 1125. Kosmas ve svékronice vyiádřil stanovisko duchovního
feudála, podporujícího silnou ústřední vládu, která by ho bráoila proti útokůmfeudálů
drobných; proto odmítá všechnyodstřeďvé síly (úkladyVršovců,snahu o osamostatnění
Moravy po stÍánce církevní,rozbroje mezi členykníŽecíhorodu a pod.) a usiluje o podporu vládnoucího rodu glorifikací knížat. Při líčenínejstaršíchdob použil i lidových
pověstí,kterétak pronikiy do náročnéhopísemnictví.Pro dobu vzniku kroniky je charakte.
ristický i Kosmův postoj k staroslověnskékultuře. Kosmas zažil ještě konec období zá.
pasu mezi staroslověnštinoua latinou, ale všechny zptávy o slovanských kořenech naší
kultury a o slovanskébohoslužbě tendenčněpotlačuie.
Kronika je psána dobrou středověkou latinou, jejížněkteréjemnosti lze v překladu
ztěžkavystihnout. Podle tehdejšímódy a podle zásad lutyšskéškoly píšeKosmas ýmo.
vanou prózou, zálibu má v r1tmickém uspořádáni závěnl vět; v Kronice nacházíme
hojné ohlasy starších, antických i církevních spisovatelů, jimiž je prostoupena celá
Kosmova dikce. Záliba v přímé řeči, kterou má Kosmas společnous většinou středověkých bistoriků, je odvozena ze StaroÝěkéretoriky. Z toho ze všeho vypl1fuá' že {gsmovi
nešlojen o dílo historické, ale i umělecky literární.
Mezi ukázkami, kteréjsme vybrali, zasluhují zvláštní pozornosti česképověsti.
Knižeóí pověst v Kosmově podání je dokladem toho, jak Kosmas literárně zpra.
covával starélidové pověsti. Podoba, jakou má u něho knížecípověst, je nepochybně
výworem Kosmovým, ale iednotlivé motivy jsou jistě přejaty Ž,,bájivéhopodání starců..,
na kterése Kosmas sám odvolává. Vypravováni o povolání Přemysla na česlqýtrůn a o jeho
zákonodárné činnosti má zřejmě tendenci zastřít' násilné sjednocení země pod vládou
Přemyslovců, spojenés odstraněním samostatných knížat.Za předkosmovskou součást
pověsti je možno bezpečně považovat řadu sedmi pohans\ých knížat po Přemyslovi.
Kosmas tu ien stěžízasútá skutečnost,že o nich kromě imen nic nevr, biblickoukázi.
Prací Kosmovou je jistě spojení pověsti o biwě na Turském poli mezi Čechy a Lučany
se jménemNeklanoqim, opírajícíse o etymologii. Jinde nelze podíl Kosmův přesně vyrnezit, patří však k němu zajisté zejména hojné využití motivů a reminiscencí antických.
Přesto však je v Kosmově vypravování patrné staré iádro lidových pověstí, v nichž se
obrážeií1eštěpředfeudální společenskévztahy.
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