
40 Na to kůr.
Běželi dva spolu a ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr, a přišel
k hrobu první, aleluja.

Potom dzla bratří,aeztnuce ?rostěradla,jdou k stupni a zpk:ají.
Vidíte' ó druhové, hle prostěraďa a rouška, ale tělo nebylo v hrobě nďezeno.

15 Kůr.
Vstalé zajisté.

Po dozpíadní (antifury) se začne hyrtmus Te Deum laudamus.

30 Rabboni (hebr.) Mistře - 47 antifona (antifonarium) bylo zpívínÍ jednotlivých žal.
mov'ých veršů střídavě knězem a sborem nebo se takto naz1fual zpěv před Žalmem, knězem
intonovaný a sborem dozpívávaný; Te Deutn laudamus Tebe Boha chválíme.

LEGENDA o svATÉu vÁcrAvu
(Oriente iam sole)

Tato legenda, začínaiící slovy Když už z.lychózelo slunce křesťan.srzí (oriente iam sole),
vznikla kolem polovice 13. století. Je to literárně vyspělé zpracování starších legend, roz-
rustaiící se i do šířky. Patřila k nejoblíbenějším legendám o sv. Václavu, jak ukazují dosti
četué její opisy v rukopisech 13. až 15. století. Zároveň je příkladem legend wořících pře-
chod od prostých legend raného středověku k vyspělým a složitým legendám 14. století.

Z d:.|a poďáváme tři ukázky: začátek legendn kapitolu 4 až 6 a I0.

1. KdyŽ už vycházelo slunce křeséanství nad zemí drsnosti a nevzdělané
pustoťy' totiž nad Čechami, jež temný mrak slepoťy téměř zcela pokýval, ejhle,
paprsek přejasný, ani mráčkem hříchu a bludu nezastíněný, to jest ctihodný vévoda
Václav, nevinné ruce a čisté srdce mající a dary nebeské milosti naplněný' jako
by pnní razil cestu, po níž se světio šířilo' aŽ vzrostlo v plný den a zazáříIo
těm, kteří v temnotách a v Stínu smrti žili.

Ten pocházel ze vznešené krve vévodské, ale jeho matka byla oddána pohan-
ské modloslužbě, isouc nehodna takového syna a názvu matka, kdeŽto jeho otec
byl nejkřesťanštější vévoda Vratislav, jenž se přičinil o to, aby byl svatý hoch
vzdělan v písmě. A ten horlivý jsa ve svých podnicích, brzy nad starce a učitele
své moudrostí vynikl, protože z nauk' které poslouchal, před mnohým jiným při-
kázéni Hosporlino'r'ých vyhledával. Byl to zajisté hoch zvláštního nadání, neboé
Se mu dostalo duše do té míry dobré, že všechno, co četl, s vroucí zbožností
do srdce si vštěpoval a tak je zušlechťoval.

Když pak zemřel otec jeho, vévoda Vratislav blahoslavené paměti' ejhle'
obyvatelé země se shromríždivše zvolili blahoslaveného hocha Václava, ačkoli se
tomu vzpíral a nerad byl, po otci jeho na hodnost knížecí. Byl zajisté zvolen

iak z toho důvodu, že byl starší než bratr jeho Boleslav, tak pro svůj ctnostný život,

iímž vynikl nad něho i nad všechny ostatní. Ale protože byl ještě útlého věku
a nebyl ještě s to, aby vedl správu země, byl svěřen od velmožů země blahoslavené
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9. Ukřižooání ze žaltáře kláštera Ostrouského
(kolem r. t200 - Kapitulní knihovna, Praha)
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70. Naz;štíaení hrobu ze saatojirského breaiáře
(rozhraní 12. a 13' stol. _ Národní a universitní knihovna, Praha)

71. Hospodine, p
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7|. Hospodine, pomifuj ny, Statý Václaae a Buoll xšemohúcí z miličoxského sborníku modliteb
(rukopis z 80' let 14' stol .  Národni a universitni  knihovna, Praha)
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|2. Hospodine, pomiluj ny z graduálu kostela Panny Marie Sněžné
(rukopis z 15. stol. _ knihovna Národnílro musea, Praha)
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Ludmile, služebnici Kristově, své babičce, aby byl od ní vychováván až do své do.
spělosti.

4. Moudře si pak ve všem počínaje, byl pokomý v slávě, ochotný ke všem
a přívětivy k chudému lidu. Neodmítl nikoho, kdo s ním chtělv dobrém mluviti,
a každému prosebníku dopřával sluchu, zvláště štědrou rukou podporuje chudé,
a tak si získával lásku lidí. Navštěvoval nemocné, ''ahé oďval, přijímal do domu
pocestné, krmil hladové' a abych to stručně pověděl, konal plno skutků milosrdenswí
tento vévoda ctihodnn a to nejenom veřejně, ale i potají a tělo své přitom moře.
Neboé vstávaie v noci, na svých plecích dříví nosil a přede dveřmi chudých je
shazoval. Žá,dnému člověku pak nic násilím nebral, ale jak bylo řečeno, raději
ze svého štědře rozdával.

K počestnosti křesťanské pak všechny nabádal' btzy je přesvědčuje,brzy je
zapřísahaie s veškerou trpělivostí a učeností. A protože se blázen neďí slovy napra-
viti,lidi vzdorovité a zvlášé nepolepšitelné někdy i bitím k dobrému přiváděl' ale
jako pravy otec na zabití žádného z nlch nepomýšlel. Jestliže pak někdy' zvláště
zattrue|ým nevěřícím, pohrozil trestem smrti' činil tak nikoli proto, že by byl tento
trest rád ukládal' ale proto, aby byli zasuašeni hrozbami a od zla se odvrátili. Neboé,
jestliže někteří šli příliš daleko v zantrze|é zlobě a iinak nemohli být napraveni'
byla by nepochybně jeho dobroa povolila uzdu spravedlnosti. Byl by zajisté
snesl, ač s bolestí v srdci, kdyby takové liď soudcové zemští odsoudili, ale přece,
pln jsa soucifu, nedovedl býti přitomen při v5mášení rozsudku, když něčí příliš
těžká vina vyžadovala trestu smrti.

Ale poněvadž tenkrát nrírod český byl velice ďvoký a ve své pohanské zuři.
vosti ochotný lidi mučiti a zabijea' kdďto on jako učedník milosrdenství chtěl
spíše počet klásti z přílišné laskavosti než z krutosti,věda podle vyroku Filosofova,
že duch lidský je nadmíru ušlechtily' takže se dá spíše vésti než násilím vléci, a že
shovívavostí se upevňuje trůn královský' měl v úmyslu s velikou nrírností zemi
svou spravovati, a proto ža|áÍe a šibenice zbořil. Dobrota, iež všechno dokáže'
byla tedy jeho nejvyznačnější vlastností.

V osobním styku bylvlídny'výraz wářeměl laskavy' a jsapovahy čestné a cudné'
ozařoval všechny lidi paprsky svého vzorného života, hodného obdivu a následo.
váni. Lze si tedy předsaviti, že se zásluhou a shovívavostí tak dobrého vévody
země více pokoji těšila, než kdyby jí vládli krutí tyranové. Neboé duše jeho byla
ozařována moudrosťí boží, která celým světem od jednoho konce k druhému mocně
vládne a laskavě jei říď.

5. Měl pak převeliký úspěch v boji proti nevěřícím kmenům, křeséanské
víře je podrobuje. A čí mocí to dokázal, objevilo se, když bojoval proti vévodovi
kouřimskému. Když bylo totiž na obou stranách dosti liď pobito, shodli se všichni
na tom, aby jen oba vévodové spolu zápasili, a kdo z nichzvitězi,ten že bude vlád-
nouti. A ejhle' když ozbrojení vévodové útočili proti sobě, neušlo vévodovi kou-
řimskému znamení božské moci, které s nebe bylo sesláno, neboé mezi bojem
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spatřil' Že svaty Václav má na čele obraz svatého kříže, nikoli lidskou rukou tam
upevněný' nýbrž božskou mocí vtisknuqý a jakýmsi neobyčejným světlem ďi
toho' kdo na něj pohlédl, oslňující. I whl se mu, iak to uviděl, k nohám a podrobil se
jeho moci. A světec, pozvednuv ho, propustil ho zpět do jeho hradu.

A kdežto ke všem ostatním byl laskavy' sám na sebe byl velice přísný. Neboé
pod skvoucím oděvem trýznilsvé tělo rouchem žíněným. I za noci setvával v bdě.
ní, a spokojuje se jediným průvodcem, s bosýma nohama chodil po kostelích,
aby se modlil, takže jeho něžná chodiďa byvala rozedrána a krev z nich pdštíci
stopy jeho na cestách rudě zbarvovala. Byl tedy sprínek ieho lahodný, protože
skrovný' a byl to odpočinek těla unaveného, nikoli pohřbeď těla zadušeného.
S jakou zbožnou horlivostí se pak staral o oběť oltářní, velmi jasně vysvítá z toho,
že v čas žní v noci vstával a choďval na pole s řečeným sqým druhem, stejně
věrným jako zbožným, jenž se jmenoval Podiven a jehož zásluhy a věrnost naše
pero, dá.li Bůh, na příslušném místě vylíčí. S tím tedy blahoslavený vévoda tajně
vycházel z ložnice své, aniž kdo z vojenské družiny' kteří s ním spali, pozoroval,
kdy odcházel nebo kdy se wacel, a vlastní rukou pšenici poŽínal, mlátil, mlel,
a míse s tou moukou vodu, oplatky dělal. Podobně i v čase vinobraní, vymačkávaje
vlastní rukou hrozny a víno mezi kněží tozdávaje, zároveň s tímto darem také
svou práci ke konání služeb božích obětoval. Kdo jest nyní tak zbožlý, a budeme
chváliti jeho. Kdopak kdy s takovou radostí věnuje chudým a církvi boží něco,
čeho se mu bez jeho přičinění dostalo, iako on jim věnoval dary prací vlastních
rukou získané? Nebo kteý z l<ni,žatje tak pokorný a horlivy, aby se k takovému
dílu snížil, vstávaie uprostřed noci?

A myslím, že ještě jiný skutek tohoto znamenitého podporovatele věřících
a horlivého šřitele svaté víry nesmím mlčením pominouti. Neboé tento muŽ
dobrý a plný ducha božího sám kupoval pacholíky pohanské na trh přivedené,
hlarmě v sobotu velikonočď, aby toho dne měla církev, koho bn jak je zvykem,
v Kristu obrodila. Více se tedy věnoval honbě duší než honbě wéÍe, coŽ nemají
ve zvyku činiti někteří lidé po lesích se toulající. věděl toiŽ, že žádnrá oběé není
Bohu příjemnější než horlivost duší.

6. Za dnijeho se pak stalo, že císař, svolav strromážděniknižat do jednoho
města, konal dvorský sněm. Avšak svaty vévoda Václav, protoŽe Bůh tak chtěl,
aby se na něm jeho záztak ukázal, přišel poslední ze všech aŽ v tÍeti den té slavno-
sti. Mezitím císař a všechna knížata, horšíce se na něho pro jeho prodlení, smlu.
vili se mezi sebou, aby ten, kdo by před ním povstal a místo mu nabíď, hlavou
za to pykal. Když však potom svatý vévoda vkročildo sněmovní síně, císař první
ze všech před ním povstal, a vykročiv mu vstříc a ruce mu podrívaje, posadil ho
vedle sebe na trůn a knížata také ovšem povstala' když povstal císař, žasnouce
nad tím' co se stalo. Neboé se zajisté neslušelo, aby císař porušil úmluvu tak slav.
ného shromráždění.

Druhého pak dne,když císař k sobě povolal zase všechna knížata a tato se ho
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máŽdění knížat do jednoho
rv' protože Bůh tak chtěl,
rch až v třetí den té slavno.
o pro jeho prodlení, smlu.
l místo mu nabíď, hlavou
sněmovní síně, císař první
: mu poďávaje, posadil ho
p povstal císař, žasnouce
ř porušil úmluvu tak slav.

šechna knížata a tato se ho

s údivem dotazovala na příčinu ieho jednríď, omlouval se jim, wrdě, Že s určitostí
viděl iak vstupujícího svatého vévodu doprovázeli andělé a iak jeho wář se zaskvěla

tos neobyčejným leskem a na jeho čele se objevil jasně zářící kÍiž' a dodal: ,,Neodvážil
jsem se, ohromen isa na těle i na duchu, takové slávě odepříti povinnou pocťu.
Neboé zjevně moc ruky Pána Boha byla s ním... Když to uslyšela kníŽata, všechna
chovala k svatému božímu neobyčejnou úctu a ti' kteří dříve si umiňovali ho po.
tupiti' chtějíce mu místo odepříti, nyní před ním povstávali jako před svým ná.

l10 čelníkem, nab2ejíce mu vyšší místo, aby zasedal s kďžaty a trůn slávy obdržel.
Když se pak po skončeď dvorského sněmu jednotlivá knížata vracela domů,

císař zadržel svatého božího, a v soukromí s ním rozmlouvaje, vybídl ho, aby si
od něho vyžádal' co by pokládal pro sebe za nejprospěšnější. Ale svatý boží si
rcžáda| ani poct světských, ani bohatswí, ani rozšíření panství, ali Žez|a králov-

tlr ského, nýbržžádat si, byvvybídnut, iak se věří, zjevením svatého Víta a jsa duchu,
a nikoli tělu oddán' toliko ostatky svatého Víta a obdržel je. Mimo to byl ještě
mnoha jinýmí dary, třebas si jich nežádal, od císaře velmi štědře poctěn' a získav
svobodu své vlasti, která dříve byla poplatná' navrátil se domů se slávou.

Z té tedy okolnosti, že dostal ostatky, a rmuknutím milosti boŽí pojal
l20 úmysl vystavěti chrám ke cti svatého Víta mučedníka, napodobuje ctihodného

otce svého Vratislava, jenŽ klášter ke cti svatého Jiří mučedníka na hradě pražském
vystavěl. A když mu dal k tomu souhlas biskup řezenský, do jehož pravomoci
v té době Čechy náležely, zbudovaljej dilem velmi nákladn1ým a skvostnými okra-
uni jei ozdobil. A to jest ten chrám, při němž je nyní síďo biskupské. A zatirn co

125 stavěl tento hmotný chrám, vznikl v jeho svaté mysli úmysl, aby ze sebe Hospo-
dinu dokonalý chrám zbudoval poďe slov evangelia: Chceš-li dokonalým b1ýti,
iď a prodej všechen statek svůj a rozdej chudým a následuj Ínne - aby totiž,
jsa oďoučen od starostí světských a oblečen v mnišský šat od papeže, kterého
hoďal navštíviti' přichystal v sobě veskrze pokojný příbytek pro Ježíše Krista.

tao A byl by to také uěinil' kdyby mu v tom nebyla zabtáru|azbožútpéče o zapoéaté
ďlo a kdyby ho byl nezadň,el hlas sirotků a vdov v slzách volajících: Proč nás,
otče, opouštíš?

Rozšířila se pak pověst o něm, naplněná líbeznou vůní milosti, do všech
okolních zemi, že totiž je muž dobrý a věřící a že křesťany rukou lásky objímá.

tl; I počali se k němu víc a více z cizích krajů scházeti kněží Páně a jiní věřící přemnozí.
A ty on velmi laskavě přijímal' a jak neilépe mohl, je podporoval. Stalo se pak
jméno jeho slavným veďe jmen velikých, kteří jsou na zemi. Neboť v pravdě byl
muž veliký i podle |ména svého a největší mezi vyvolenými k spáse, bojuje proti
povstavším nepřátelům věffcích, jak svrchu bylo podotčeno.

140 10. Nač třeba více slov? Když konečně přišel čas noční, kdy všechno bylo
pohříženo v ticho a klid a kdy noc urazila polovinu své dráhy, ti, kteří měli prolíti
krev nevinnou, běží na rychlých nohou napřed k chrámu, aby nastražili osiďa
zrady tam, kudy, jak nepochybně věděli' ubohý člověk Kristův měl projíti' a sedí
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Y záIoze'aby zavtaždili nevinného. A ejhle, č.lověk nevinných rukou a čistého srdce,|45 ienž měl v obyčeii uprostřed noci vstávati, aby oslavoíJ jméno Hospoďnovo,a jemuž životem byl Kristus a smrt ziskem, kráčí samoten, bezbranný, jako levsobě důvěřujicí, jenž se nebojí ničího. útoku. Ale první ze vsectr se mu postavído cesty bratr jeho, kterého sluha Kristův, jak je '"'t.* v míru pozdraví. Aleponěvadž tento nerněl nic společného s mít.em,.p,"uil' ,,vč.," ta\ iak '. ;; .;i50 čas slušelo, i.".. ti'posloužil, bratře, 
"ry Yk .ut..o toíe posloužím... A vytasivmeč, udeřil ho do H"'y, a když meč odskočil a jen ..op" J*y zanechal, opakujeúder. A když ani tento mu více neublížil,pokusí 'á r'" p"iilu ztania.Akdyž zvedalruku na hlavu svatou, meč mu z nt vyplčil, a jak 

"pua" "u,"r, 
i ,a*í.iritcisityran se zhroutil, neboť velikým aesem byl ochromerr. A svaty Václav, uchopivl55 jeho meč, pravit ,,Pohled', přeukrutný nepříteli a ne již bratře, že meč tvůi muže,aj' proniknouti srdce wé, ač jsi jei na mne nabrousil. Ale budř mne aatetq affise stal vinným kr;lí 

lratra svého; spíše ty, jak se ti líbl Jokonej, cos započal!..A podal mu meč. Než on chvěje se, pbeu uojooji,o znamenim svolávati svélidi' jako by se mu bylo stalo příkoří. zftrn.u"ty o'"z, ao_bJr,o.'u na práh kostela,1óo padne na tvář, do rukou Páně poroučí ducha svéío a moďise za pronásledovatele.
Tehdy nešlechetníci, vyrazivše ze zálohy s vytasenými meči, napínají lukn mávajíoštěpy, a o závodpřikvačivše, spěchají bíti svatého Páne a roztienymi ranami se naňsápajíce, krutě bo zahubí.

A tak z vat2dy 
ryl:. králem, poněvadž slávou mučednictví isa ověnčen165 na trůně nebeském useď. Tak ho ukrulnÝ bratr jeho, jako kdysi ruií au"r", uli.nilmučedníkem. Tak duše spravedlivého, r.avz i'vpií t.tlJ.'t.p"oi, jak předpo.věděl, spěchá k hostině vlasti věčné. Tak milý Pá''i, 

"e 
v krátk" dokonalosti došel,vyplnil ěasy mnohé. Neboé zalíbila .. 

!9.!y ause ieno, u |.,o spěchal jej vyvéstizprostřed národa nešlechetného a zpozdilého.
770 Poslyšte tedy 

-nyní, Yfu:t'"v kraje zerně, společně chudí i bohatí, že dnesveliký kníže padl žal.ostně. Padl, pravím? spíše než padl, výše byl povznesen;neboť iistě měl toho, kdo jej pozveď, jakož psáno jest jestíiže by klopýtl sprave-ďivý, neurazí se, nebo Hospodin ho podepře ruko., svou. Mlád jsem by1a zestaral
isem, a neviděl isem spravedlivého opuštěného. A tak mohl říci Hospodinu:|75 Ujal jsi ÍIrne za or-ayici mou a poďe raďy své jsi veď mne a v slávu přijal jsi mne,nebo ,"ké: Roztrhl jsi žíněné róucho máa přepásals mne vese'ím.

70-|t brzY nad starce a učitele srsé moudrostí zlvnikl Ž. 118,99 - 45 podte aýroku Filoso-foaa t. j. Aristotelova _ 47 shoz';iaavostí se upeaňuje irůn krdloakj... Přísl. 20'28 - 80 Kdo jestnyní tah zbožný... Sir' 3l,9 _ 92 cisař jde o krale Jindřicha-I. piae.,it." (916-936), kterýnebyl císařem _ 176.ostatky szlatého Víia pozdějšt legendy *r""i o vrácení, ale ostatky tybyly do Prahy získány teprve v 13. stol. _ I2O chrán ke cti szlatéhoZita nejstarší svato-vítský kostel na pražském hradě, známá rotunda; stavba dokon čena aŽpo smrti Václavově_126-127Chceíl idokonalýmbýti...ntis ledujmneMat.I9,2|_LbLneoinnýchrukou' ' .Ž.23'4
_ 146 jemuž žiaotenl b2.l K1istu1.,. Fitip. t,zt _ L67 ač a krátku dokonalosti došel...Moudr.4't3n _ 172-174 Teytrle bl |tglltt ' . . opuštěného z. zo,is-žá -1i\ uiot i,t -ne za praz;icimou. . . Ž. 72,24 _ |76 Roztrht iil- zuana ůucho mé a přepdsals mne oeselim Ž. zs.tz
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Žrvor a

Rukopis tohoto n
a jeho vznik poloáldc
označuje sebe v před
sv. Vojtěcha. Svým b
Dobrovského až do p<
za falsum století čtrná
kupa Jana z Dražic as
století 12. (Novotný)
znovrr dokazují, že jdt

Dílo se vymykáz
křeséanswí a jeho rozi
bohoslužbě. Široce zal'
světlo a stín poďe vztr
vě staví svýrn slabýn
ctností, při čemž ve
jazykové je legenda zn

Zvo|ené ukázky

5. Mezitímblr
vodu, vyrostl z cÍt|a
pak v paměti chovaj
skutkem to, co slucl
Belialoqfini, kteří s
smýšled raďli se m
Neboé kníže náš, jer
tnni6fug6 se stav, ne(
A jes.liže si tak počír
muž nebo stařec?.. (
vyhrožujícemuaij i

Ale muž Bohu:
livosti, snášel to s m
v3rčováním se posiJ
strojíce,a převelikýn
kněmu choďti.Ale o
a kdyŽ slunce zapad
naučil všemu,co mu
sobě milého tajně od
našel klidné místo, .

zatwzelostí lidu své
a ctností se opásav, tr
obořil se na ně tak, jl




