pÍofuto věc, nebo co
sezřeknešmodel a z|Ých
se pánem pánů svých
potomstvowé každodenně
rozličnýchpotoků...

českych.

abych byl pokřtěn?..
věřitiv Boira otce všemohou.
IGistaa v Ducha Utěšitele,
ale takéabys dosáhl spásy
sal se účastným
společenswí
nzbuzováním roznícená mysl
se se všemi svýrni průvodci
rosil,aby se tak bez proďení
:vodui s jeho třiceti průvodci
d postu,obroďl je posvátným
vzdělal, dovolil mu, obohativ
'ouknězectihodnéhojménem
nenoval Hradec, usadili tam
;lavenéhoKlimenta, působili
nu.
Metoděj do Čech a pokřtil
:akřeséanská
v zemi drsnosti
:nněmnožía iemu žese děje
]Ím,takže vévodu pro víru
ifil se znovu ke králi Svato.
lelikou slávou,jak se slušelo,
ířenípravévíry a seznamuje
to jinéhovévodu.Ale poně.
elicevylyší,tedy jmenovaný
n a zbudoval chrám ke cti
le vyhnanství.
dbvatelkněžía náboženství
'u svou Ludmilou tři svnv
lěděl, den ze d'ne-.' ''.1.o
:tnostech,rozvijeje se iako
náboženství
JežíšeKrista,

ďe i nad něj vynikaiíc, stala se pravou služebnicíKristovou. A dokonav běh
života svého a naplniv dobrými skutky své dny, zaplatil Bořivoj ďuh lidskn
aby nebeskýúdělza pozemský přijal.
9. I ujalse po něm vlády jeho prvorozený syn Spytihněv' všelikýmictnostmi
se skvící.Neboť napodobuie svého otce, zakJádaI chrámy boží, shromažďova|
kolem sebe kněžía kleriky' jsa dokonalý ve víře Kristově, a dovršiv létasvéhoŽi.
vota,skončilsvůjposledníden, ubírajese k hvězdám.
Po něm pak nastoupil na vévodskýtrůn Vratislav, otec svatéhoVáclava. Ten
upevniv svou říši,vystavěl basiliku svatéhoJiří mučední|<a,
a záÍe všelikou sva.
tostía ušlechtilostímravů,zaměnil tento pomíjejícísvět za život věčný.
2 Augustinučitelcírkevní,
žil v letech354-430'tedy nikoli v době cyrilometodějské;
biskupaPilgrima ze 3. čtvrtiny
k omyludošlona základěhistorickýchpadělkůpasovskélro

10. století, které uvádějí, že Morava byla pokřestěna již v době římské za časůAugustinových. Autor skladby zde použil sdělení Pilgrimova, třebaŽe jinak si byl vědom, Že
a Bořivojodmi
a nikoli Augustinov'ými soluňšú bratři byli současníky Svatoplukoqfmi
4 k$tž byl předtim Bulharsko na aíru Ježiše Krista obrdtil zřejmé by šlo o misijní činnost
soluňských bratří na cestě z Byzance na Velkou Moravu, která vedla tehdy přes Bulharsko, takže tato činnost je moŽná, ale ne jistá * 17 Všďiký duch chual Hospodina!
Ž. |50,6 _ 22-23 Jazyky mlu.liti nezbraňujte! 1 Kor. t4,39 _ 24 kanonické hodinky modlitby kněžského breviáře předepsané církví k určitým denním i nočním hoďnám - 32
zde
sufragtin biskup podřízený se svou ďecésí (církevním obvodem) metropolitovi,
tedy metropolitovi moravskému, arcibiskupu Metodějovi; které ďecése spravovali tito
sufragáni, dnes nevíme _33 pod Arkturetrl na severu; Arkturus je hvězda na severní obloze
poblíŽ Velkého a Malého vozu (řec. Arktos); hory Ripajské poďe antických autorů neznáméhorstvo někde na severu; děleni země na zemské pásy poďe délky dne a nocipocház7
od Martiniana Capelly z 5. století _ 3 4-35 z ndaodu nějakéaěštfulněmíněna tu Libuše _ 40 ze
zeměMilčanů v lat. originálu,,de provincia Melnicensi.., jde zřejmě o omyl, vzniklý pozdějšímopisem, takže má být správně ,,de provincia Milcensi.., ,,z kraje Mílského.., t. j. z MiIčan,pozdějšíHorní LuŽice, země přilehlé k Čechám _ 5L stanešse pánem pdnů saýchbiblický
obrat, pravděpodobně spojení místa ze Zjev. L9,|6 a Gen.27'29.' Metoděj žehná Bořivojovi
a předpovídá, že na Čechy, podřízené dosud říši Svatoplukově, přejde vláda i nad Mora.
vou - 69 na hrad, jenž se jmenozsal Hradec Leqý Hradec - 83-84 chrdm ke cti boži rodičky
Marie na hradě a Praze chrám Panny Marie na hradě praŽském, o jehož existenci se někdy
pochybovalo, stál (pravděpodobně již mimo hradby) pod nynějším hradním kříďem vedoucím od Matyášovy brány k seveÍu v prostoře mezi průchodem z 2. hradního nádvoří
a Plečnikovou síní; jeho základy byiy objeveny r. 1951 _ 99 aystavěl basiliku soatého Jiři
kostel sv. Jiří na Hradčanech (srov. pozn. LL3 na str' 101-102)

Poznámky

ediční

Umučení svatéLudmily
Latinskou legendu Fuit in provincia Bohemorum qydal kriticky V. Chaloupecký,
Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavsl:ý
sbornjkII, 2,Ptaha 1939,str. 459-48L; tam na str. 13-ó4 i zevrubný rozbor legendy a hlav.
ní literatura.Ukázku (kap. 1-7) otiskujeme v upravenémpřekladu ze sborn ku Na úsvitu
křesťanství,Pr.z']naL942, str. ó0-66; srov. i podrobné poznámky k textu od V. Chalou.
peckéhotamÍéž
na stt.253-256.
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Kosmova Kronika česká

Kristián

Kriticky vydď Kosmovu Kroniku B. Bretholz, Die Chronik der Bóhmen des Cosmas
von Prag ve sb. Monumenta Germaniae historica, nova series, t. II, Berlin 1923. Vkizky
otiskujeme v nepatrně upravenémpřekladu K. Hrďny, Kosmova kronika česká,Praha 1947
(odkaz minulosti české'sv. 10)l Krúžecípověst I,3-9 (str.78-26), o lucké válc: I' 10.
12 (str. 28-34)' Záhuba rodu Vršovct, ÍÍI,23-24 (str. 167-170), Úvod k nedokončené
čwrtéknize III' 59 (str. 203-204). - Staršíliteratura uvedena u V. Novotného, České
děiiny I' 2, Praha 1913,str. 744 n. Dá|e srov. Ant. Kolář, Kosmovy váahy k antice, Sborník
fil. fak. university Komenského v Bratislavě L925, III, ě. 28 (2)' a J. Vilikovský; Několik
poznámek ke Kosmovi, ČČrlga' 1928, su. 349.356. _ Kosmovy verše,vloŽenédo texnr,
jsou v překladu tištěny kursivou.
t

T. zv. Kristiánovu le
und die Ecbtheit Christir
Život' a umučení sv. Vác'
L
ie vyňata z překladu J.
překladatelem
Lo2-t33,
27L-276. - Rozbor celé t
V. Chaloupecký' Pramen
j
továclavský sborník II'
a
oředhusitských legend
studii J. Ludvíkovskéhc
str. 158 -t731t97-2L6) t
legendy a otezk^ieiího d
tián (Příspěvek k datová
ve Sb. prací filos. fak. b
48.63' a ťecensi ljrbÍ
287-303. Urbánek pol
(Ť 1330), Ludvíkovský t

PokračovateléKosmovi
- Mnich sázavský
Text Kosmova pokračovatele,t.TÝ. Mnicha sázavskéhovydď J. Emler ve FRB II'
Prďta 1874, 238-269' s českýmpřekladem V. V. Tomka. Ukázku otiskujeme v překladu
K. Hrdiny' První pokračovateléKosmovi, Praha 1950 (odkaz minulosti české,sv. 12)'
str. 63.71; tamtéŽna stť. 99.103 srov. doslov Hrdinův s důleŽitejší
literaturou. Dále srov.
V. Chďoupecký-B. Ryba, Středověkélegendy prokopské'Praha 1953' str.83-92 (výklad)
a 175-180(text).
_ o zlých letech po smfti krále Přernysla otakara II.
Letopis obvykle nazývaný Z|á |étapo smrti krále Přemysla otakara II. vydď J. Emler
v FRB II, Praha 1874' str. 335.368 s překladem V. V. Tomka. Našeukázka ie vyňata z překladu K. Hrdinn Příběhy krále Přemysla Otakara |I. - z|á léta po smrti krále Přemysla
Otakara II. Dva současné
letopisn Ptaha L947' str.55-63. Tamtéžv doslovuR.Holinky
viz i podrobnější výklad o kronice. Dďe srov. článek K. Hrdiny' Annďes otakariani'
ČMM 67'7947,stÍ'.3|-47.
opatovický homiliář
Z tkpu NUK III F 6 přeložil a vydď K. Doskočil v knize Šestkazárúz homiláře opato.
vického' Praha 1939;.našeukázka, kázání na svátek sv. Voitěcha, je tam otištěnana str.
19.2l. Srov. J. Vilikovsk$ Kazatelswí a počátkyčeské
prózy v čas.Řád 6'L94o,str.285-296,
knižně PísemnicM českého
středověku,Praha 1948' str. 109-119.
Návštěva boŽího hrobu
Přeloženo z kritického vydání rkpu NUK vI E 13, fol. 3, které poříďl J. Máchal
ve Věstrúku Král. čes.spol. nauk 1906' č. I' str. 20-21. Z [teratury viz J. Vilikovský;
K dějinám staročeskéhodramatu ve sborníku Hrst studií a vzpomínek (lrof. Ant. Beero.
vi), Brno 1941, str. 110-120 a Latinské kořeny staročeského
dramatu v čas.Řád 7' L94L,
353-364' knižněPísemnictvíčeského
Štředověku,
Praha 1948,str.96-108.
L e g e n d a o s v a t é mV á c l a v u
Text latinské legendy oriente iam sole je vyďán v knize J. Pekďe Die \Penzels- und
Ludmilalegenden und ďe Echtheit Christians' Praha 1906,str. 409-430. Našeukázky jsou
otištěny z překladu J. Ludvíkovského ve sborníku Na úsvitu křesťanswí, Ptaha L942,
st:. 22o.22L' 223-226' 228-229' v někteých podrobnostech upraveném překladatelem;
tam i literatura. Tamtéžviz i poznámky V. Chaloupeckéhona str. 288-289.
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Krátké sepsání o s
Legendu Diffunde
legendy Kristiánovy o s
stÍ. 486.493; tamtéŽ l
překladu J. Ludvíkovs]
s drobnými opravami
tamtéžna stÍ. 268.27L

der Bóhmen des Cosmas
tcies, t. II, Berlin 1923. IJ|ráz]<l
xmovakronika čeství,Praha 194Ť

(str.t8-26),oluckéváIc: r, l0167-170)'
Úvod k nedokončené

uvedenau V. Novotného, České
Kosmovyrrztahyk antice, Sborník
)č.28(2), a J. Vilikovslcý, Několik
- Kosmovy verše,vložené
do textu,

skéÍro
vydal J. Emler ve FRB rr,
Ukazku
otiskujeme v překladů
9.
c (odkaz minulosti české,sv. 12),
l duleátejšÍliteratufou. Dále srov.
é,Praha 1953, str.83.92 (výklad)
ara II.
emysla Otakara II. vydal J. Emler
mka. Naše ukríakaje vyňata z přeZ|á |étapo smrti krále Přemysla
í3.Tamtéžv doslovu R. Holirrkv
K. Hrdínn Annďes otakariani-,

Kristiáq
T' zv. Kristiánovu legendu vydal J.Pekař ve spise DieVenzels-undludmilalegenden
und die Echtheit Christians, Praha 1906, str. 88-125. Do češtinyji přeloŽil Ant. stříž'
Životaumučerúsv. Václava a báby jeho sv. Ludmily (3.ryd.)' Praha 1941. Naše ukázka
Praha 1942' str.
je vyňataz překladu J. Ludvíkovskéhove sborníku Na úsvitu křeséanstvÍ,
na str.
poznámky
Chďoupeckého
V.
i
lo2.|33, překladatelem revidovaného;tÍun srov.
podávaií
zeiména
legendy
pravosti
a
vzniku
době
o
otázky
spomé
celé
27L-276, Rozbor
V. Chaloupeclqý,Prameny X. stoled legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile, Svatováclavskýsborník !Í, 2, Ptaha 1939 a R. Urbánek, Legenda t. zv. Kristiána ve vývoii
předhusitsk1ichlegend a jeiíautor Í, Í,2iII' L,2,Pntra 1947 aL948: k tomu srov. důležitou
studii J. Ludvíkovského,O Kristiána (Naše věda 26' L949' str.209-239 a 27, L950:
str. l58 -L73' Ig7-2L6) a dvě další práce téhož autora, Rytmické klausule Kristiánovy
datovárú(LF 75, 195l, 169-190)a Crescente fide, Gumpold a Kris.
legendya otÁzf,<ajejlho
tian (pnspevek k datování legendy Kristiánovy s dodatkem o dnešrúmstavrr této otázky)
_' str.
ve Sb. pracl filos. fak. brněnskéuniversity 3' L955,č:.4 - ř.literárně vědné (D) č. 1
str.
L947
48-49'
ČČH
v
ďla
od
V.Chaloupeckého
l4!'
Urbánkova
48-63,a Íecensi
287-3a3. Urbánek pokládá za autora legendy břevnovského opata Bavora z Nečtin
(Ť 1330),Ludvíkovský usiluje důkazy o podwŽenosti legendy vyrrrátit a obhájit její pravost.
K r á t k é s e p s á n í o s v a t é mC y r i l o v i a M e t o d ě i o v i
Legendu Diffundente sole kriticky vydď V. Chaloupecký v knize Prameny X. stoled
legendyKristi:ínovyo sv. Václavu a sv. Ludmile, SvatováclavskýsborrúklI,2,Ptaba |939'
str. 486-493; tamtéŽ na stÍ. LL7-236 podán zevnrbný rozbor i další literatura. UŽito
překladu J. Ludvíkovskéhoze sborníku Na úsvitu křesťanství,Ptaba 1942' sÚ. 98-101'
' a'ou''ý.i opravami překladatelonými; viz téŽ poznámky k texnr od V. Chaloupeckého'
tantéŽna sÍÍ.268.27t.

ize ŠestkázánÍz homiláře Opato.
y'ojtěcha,je tam otištěna
na str.
rylv čas.Řád 6, 794O,stt.285-296,
09-119.

fol. 3, které poříďl J. Máchal
Z fiteratury viz J. Vilikovský,
a vzpomínek (prof. Ant. Beero.
ho dramatu v čas.Řád 7, |g4|'
8, str.96-108.

ze J. Pekďe Die Venzels- uad
' str. 409.430.Našeulcázky isou
ísvitu křesťanswl, Ptaba |942,
ech upravenémpřekladatelem;
Lona str. 288-289.
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