
ského krdle krále Ludvíka Němce (833-876)' nepřítele Svatoplukova _96-97 V naši diecési
učíš na území přidělené nové ďecési moravsko-pannonské si uŽ ďíve činili nárok němečtÍ
biskupové: pasovský na Moravu a solnohradský na Pannonii _ 99 proti ktinonům proti cír.
kevním zákonům- 108 do Šadbska arcibiskup solnofuadský a biskupové frisinský a pasov-
ský věznili Metoděje v letech 87L-873 v Německu _ L09 Zprtiva o tom pronikla k papeži
byl jímuž JanVIII. (872-882);klatba bylavyhlášena hned počátkem r.873 _ Ll2-L73 čtyři
z těch biskupů zemřeli známa isou pouze data úmrtí tří biskupů (solnohradského, frisinského
a pasovského); následovala po této události skutečně v těsném sledu za sebou - LL7 Ihned ho
tedy tampapež odeslalMetoděj byltehdyzřejmě zároveňustanovenarcibiskupem moravským,
jak lze souďt z pozdějšího listu papeŽe Jana VIII. Svatoplukovi (879) a z listu Metodějovi
(880); Friedrich, Codex ďplomaticus et epistolaris regni BohemiaeI,22'24 _ L25 kni'že po-
hanský sídlící na Visle miněno pravděpodobně Krakovsko, které tehdy bylo připoutáno
k Velké Moravě a i po jejim pádu tíhlo téměř ještě po celé století k českému státu _ I3o mše
s1.). Petra tak byl zván překlad římské mešnl liturgie do řečtiny z L. pot.9. století; z řeckého
překladu byl pořízen překlad do staroslověnštiny _ |33-134 oženil se s matkou dítěte,jemuž byl
kmotrem na křtu sňatek osob vzájemně spřízněných kmotrovstvím byl tehdy cltkvi za,<ázárt
_|42 Dathana a Abirona proti Mojžišozi srov. Num. kap. |6 _ L43 bludem iopatorským
označení bludu ztotožňujicího pfvou a druhou božskou osobu (Otce a Syna) _ I49 list pa-
pežův bul.\a papeže Jana VIII. (uváděná slovy Industriae tuae) kniŽeti Svatoplukovi z čer-
vence r' 880 - 154 Císař Basilius I' (867-886)' kteqý odstranil Michala lII. _ L62 patriarcha
byl jím tehdy jiŽ Fotios, původce velkého schismatu, kterým se oddělila řecká církev od
fuma - 165 ašechrry knihy Pi,vna úplně Metoděj pořídil svod z toho, co za dřívějších t2 let
bylo za jeho vedení přeloženo, a snad jej sám ďktoval _ L69 aykonal pamdtku st. Demetria
Demetrios byl patronem Soluně (myslí se asi chvalozpěv na sv. Demetria) _ L7o nomo-
kanon clrkevní z:ikonník obsahující i civilní zákony týkající se cirkve _ L7L knihy otct}
pravděpodobně sbírka sestavená ze spisů církevních Otců _ |72 uherský &rdl setkání Meto-
dějovosuherským králem v té době nelze lyloučit, protoŽe Maďaři tehdy jiŽ byli v uher-
ských rovinách; jde-li o pouhý omyl, má legenda na mysli neispíše krále Karla III.
(882-888), s1trra Ludvíka Němce - 184-185 znalý v knihtich latinských důkaz smíšeného rázu
moravského křeséanstv'í, stejně jako dále trojí jazyk smutečních obřadů nad Metoděiem;
Gorazd yybrán proto, že mohl být přijatelným oběma složkám, slovanské i latinské' přesto
však fumem uznán nebyl a musel se spolu s jinými žáky Metodějoyými uchýlit do rry-
hnanstl'í - 190-19l roku ... od staoření soěta 6' dubna 885 - L92 a stoličním chrtimu
v metropolitním chrámu Metodějově (ve Starém Městě u Velehradu) - 193 podle Skutk.
'1.3,36 - 197 podle l Kor.9,22

Žtvot SVATÉHo vÁCLAvA
První staroslověnská legenda o sv' Václavu vznikla v Čechách, patrně brzy po

Václavově smrti (zernřelt929). Zachova|a se v ruských a hlaholskocharvátských ruko-
pisech (ruské podání je v dvojí úpravě). o životě a umučení sv. Václava se tu vypravuie
prostým' ale slovesně vytříbeným způsobem.

Měsíce záIi 28. den.
Zabiti svatého Václava, knížete českého.
Pane, požehnej, otěe'

Hle, nyní naplnilo se pťoÍocké slovo, jež řekl Pán náš Ježíš Kristus: ,,Bude
5 zaiisté v poslední dny.. - a ty, jak se domníváme' nastaly _ ''povstane bratr proti
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bratru svému a syn proti otci svému, a nepřáteli budou domácí ieho... Neboé lidé
nebudou míti k sobě smilování, ale Bůh jim odplatí podle skutků jejich.

l. Žil v Čechách kníže veliký slávou, jménem Vratislav, a ženajeho Draho.
miř. I narodil se iim prvorozený syn' a když jej křtili, nazvali ho jménem Václav.

Když pacholík povyrostl' bylo mu třeba ujmout vlasy. I pozvalkníže Vrati-
slav jednohobiskupasveškerým duchovenstvem a ten'když odzpívali mšiv kostele
svaté Marie' vzal pacholíka a postavil jej na stupeň před oltářem, požehnal ho
a řekl toto: ,,Pane Ježíši Kriste' požehnei toto pachole požehnríním' kterým jsi
požehnal všechny své spravedlivé... I postřihla jej jiná knížata. Proto myslíme'
že požehnáním toho biskupa a jeho zbožnýmí modlitbami počal pacholík růsti'
chrríněn jsa milostí boží.

I dala jej bába jeho Ludmila ryučiti knihám slovanským podle návodu kněze,
a osvoiil si smysl jejich dobře. Vratislav pak jej odeslal do Budče. I počal se
pacholík učiti knihám latinským a naučil se jim dobře.

2, V té době zemřel kníže Vratislav. r ustanovili Václava knížetem na stolci
dědičném a od té doby Boleslav počalmu b1ý'ti poddán. Byli však oba malí' matka
pak jejich Drahomiř upevnila zemi a spravovala svůi lid' až vychovala své syny a až
Václav počal spravovati svůi lid. Měl pak čtyři sestry; i provdali je do různých
knížetswí a lybavili ie.

I seslal Bůh takovou milost na kníŽEte Václava, že počal rozuměti knihám
latinským jako dobý biskup nebo kněz, a vza|-|i řecké knihy nebo slovanské,
přečítal je zřetelně bez chyby. Avšak nejen knihám rozuměl, nýbrž plnil víru,
všem chud:iírn dobře činil' bídné krmil a odíval podle učení evangelia, nemocné
sluhy živil, vdovám nedával ubližovat, všechny lidi' chudé i bohaté' miloval' koste-
ly všechny okrášlil zlatem. Věřil v Boha celým srdcem, všechno dobré konal v ži-
votě svém.

3. Zpyc|.ůt pak mužové čeští a povstali pÍoti sobě' neboť kníže jejich byl
mlád. Bylo mu totiž osmnáct let, když zemřel jeho otec. A když dorostla rozumu
nabyl i bratr jeho, tehdy ďábel vešel do srdce zlých jeho rádců' jako kdysi do
ztádce Jidáše. Neboé jest psáno: ,,I(aždý kdo povstává proti pánu svému, podobá se

Jidáši... Ti tedy namluvili Václavovi pravíce: ,,Boleslav chce tě zabiti, dohodnuv se
s matkou a se svými muži... Psi zlí, kteří navedli Václava, aby vybnal svou matku
bez viny. Václav však, pochopiv, co je to bázeň boží, pamatoval na slova apoštola
řkoucího: ',Cti otce svého i matku svou.. a ,,Milovati budeš bližního svého jako

sebe samého.. a chtěje vyplniti všechnu spravedlnost boži, přivedl nazpět svou
matku' velmi plakal a kál se, řka: ,,Pane Bože, nepokládej mi toho za hřích...
Vzpomenul si též na slova proroka Davida: ,,Hříchů rnladosti mé a nevědomosti
mé nevzpomínej, Fane...

Proto ctil svou matku, ona pak se radovala z viry svého syna a z milosti,
kterou prokazoval chud1fun, jestliže nemocného nalezl, krmil, byl-li někde sirotek,
nedával mu ubližovati; iestliže pocestným' dobře činil jak bylo řečeno:

,,Pocestným jsem byl, a přijali jste mne;.. jestliže služebníky boži a domácí,
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a jestliže všechny zajatce, jestliže někde strádající zimou natez|, tu všechny odíval
a krmil. Byl-li některy kněz prodán a přišel k němu, on hleděl iej vykoupit vším.
Kostely pak zřídil po všech hradech velmi úspěšně, shromáždiv služebníky boží
ze všech národů. Ustavičně se konala služba Bohu po všechny dny iako u velikých
národů přičiněním dobrého a spravedlivého panovníka Václava. I vnukl mu
Bůh do srdce, aby vystavěl chrám svatého Víta, mysle to dobře.

4. Než Boleslavu ďábel zasel zlobu do srdce, i navedli jej na bratra jeho,
aby nebyla spasena duše jeho na věky. Přišel pak den svatého Ernrama, a svatý
Václav jsa iemu zaslíben, veselil se v Bohu. Ti z1l dáblové však tehdy pozvali Bo-
leslava a konali ďábelskou poradu o Václavovi jako Židé o Kristu v prvních dobách.

Ve všech hradech byvaly slavnosti posvěcení chrámů. Václav pak jezdíval
po hradech. Jel na hrad Boleslavův. V neděli byla mše Kozmy a Damiana, a kdyŽ
vyslechl mši' chtělVáclav jeti domů do Prahy. Boleslav mu nedal, prosil plačti-
vou myslí, prosil a pravil: ,,Kterak chceš odjeti? Mám zdravý nápoj... on tedy ne-
odřekl bratru, nejel domů. A vsednuv na kůň, počal hráti a veseliti se se svou dru-
žinou na dvoře Boleslavově. Proto se domnívríme, že mu pověděli na dvoře a řekli:
,,Chce tě zabit Boleslav... I neuvěřil tomu' Bohu to poručil.

V touž noc sešli se spiklenci ve dvorci Hněvysově,a pozvali k sobě Boleslava
a konali tu zlou ďábelskou poradu. Jako se Židé shromáždili k Pilátovi s úmyslem
proti Kristu' tak i tito z1í psi' podobajíce se jim, radili se, jak zabít svého pána.
I řekli: ',Půjde na jitřní hodinky' tehdy si naň počíháme...

5. Když nastalo ráno, zvonili na jitřní. Václav uslyšev zvon pravil: ,,Sláva
tobě, Pane, že ses mi dal dožíti tohoto jitra... A vstav šel na jitřní. Boleslav jej do-
stihl v bráně. Václav se ohlédla pravi} ,,Večer byls nám dobrým pánem... K Bo-
leslavovu uchu se však přiklonil dábet a rozvrátt7jeho srdce, že tasil meč a odvětil:
,,Tak ti chci byt lepším... A udeřil jej mečem po hlavě. Václav se obrátila řekl:
,,Co tě to napaďo?.. A uchopiv ho srazil a padl nad ním a řekl: ,,To ti Bůh, bratře...
Tuža přispěchal a udeřil iej do ruky. Václav pustil bratra a běže| ke chrámu. Tu
dva ďáblové, Čsta a Tira, ubili jej ve vratech chrámoqých. Hněvysa pak přiběhl
a probodl mu žebra mečem. I vypustil ducha svého, řka: ,,V ruce tvé, Pane,
odevzdávám ducha svého...

V tom hradě zabili s ním jediného Mstinu, jiné muže napadli v Praze, jedny
pobili a dtuzí se rozběhli po zemích' děti jejich pobili kvůli němu. A služebníky
boží oloupili' vyhnali je z města a ženy jejich provda|i za jirié muže. A všecku
ďábelskou žádost vykonali: zabili knížete svého.

Tira pak řekt ,,Pojďme na paní, aé najednou přemůžeš bratra svého i matku
svou... Boleslav řekl: ,,Není' kam by se nám poděla, jen aé dokonáme jiné věci...
od Václava, kterého rozsekali, odešli, aniž ho pohřbili.

6. Kněz Krastej jej vza| a položil před chrrímem a přikryl tenkou plachetkou.
KdyŽ matka uslyšela o zavražděni svého syna, přiběhla a hledala ho, a spatřivši jej
padla na jeho srdce a plačíc sbírala tělesné údy svého syna. A když je sebrala, ne-
odvážila se je odnésti k sobě domů' nýbů v příbytku kněze jej omyli a oblékli
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5. Kosmas podle kresby a Lipshém rukopisu Kroniky české
(13. stot. Universitní knihovna' Lipsko)
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6. Kosmota Kronika česká zápis x rukopisu zaaném Codex giganteus
(první čtvrt ina 13. stol .  I{rálovská knihovna, Štokholm)
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a položili jej doprostřed chrámu. Matka ieho bojíc se smrti, utekla do Chorvatska,
neboé je to strašné * aby ji z cizich rukou neutrpěla. Lidé vyslaní Boleslavem jí
nezastihli.

I zavolal kněze Pavla, aby vykonal modlitbu nad ním. Pochovali ctné tělo
jeho, Václava dobrého a spravedlivého panovníka, ctitele Boha a milovníka Kristo-
va, neboé mu sloužil s rrábožnosti abázni.

Krev jeho nechtěla po tři dni vsríknout do země. Třetí den večer, iak všichni
viděli, objevila se v chrámu nad ním. Tu divili se všichni, a máme naději v Boha,
že pro přímluvy a zbožnost dobrého Václava objeví se i ještě větší zázrak. Neboé
utrpení jeho se vskutku vyrovnalo utrpení Kristovu a svaých mučedníků. Vždý se
radili o něm jako Žiae o Kristu, rozsekali ho a dítky kvůli němu pobili. V pravdě
všechno množswí lidí se velmikálo a plakalo pro něho.

Byl pak zabit kníže Václav roka 6337, druhé indikce, slunečního kruhu
třetího, 28. den měsíce záÍ1. A' Bůh ať udělí pokoj jeho duši na místě věčného poko.
je, se všemi vyvolenými, pro něi bez viny zabitými, kde všichni spravedliví odpo-
čívají ve světle života tvého, Pane.

7. Bůh však nenechal svých vyvolených na pospas potupě nevěřících' ale
navštívilmilostí svou a pohnul iza*rze|é srdce ku pokánía poznénlsvýchhříchů.
Boleslav, rozpomenuv se před Pánem Bohem, jak veliky hřích spáchal, a pomoďiv
se k Bohu a všem svatým, poslalslužebníky své a přenesltělo bratra svého Václava
z hradu Boleslavova do slavného hradu Prahy, řka: ,,Zhřešil jsem, a hřích svůj
a nepravosti své poznávám...

I uložili iej v chrámě svatého Víta po pravé straně oltáře dvanácti apoštolů,
kdež sám byl řekl: ,,Vystavím chrám tento... Byl pak přenesen kníže Václav
v 3. den měsíce března. Buh dejž pokoj jeho duši v lůně Abrahamově, Izákově
a Jakubově, kde všichni spravedliví odpočívají, oěekávajíce vzkříšení Pána našeho

Ježíše Krista, jemuŽ sláva na věky, amen.

4-5 poďe Skutk.2,17 _ 5-6 poďe Mk.13'12 a podle Mat. 10'36 - 7 poďe Mat. L6,2l - Lo
bylo mu třeba ujmout z:lasy obřaď t. zv. postřižin, který se uděloval dorůstajícím chlapcům -
L2 a kostele szl. Marie ie mfurěn kostelík Bořivojův při západní straně prďského hradu' kteqý
stál pravděpodobně jiŽ mimo hradby; jeho zríklady bylyobjevenyteprve f. L952-28-29pod|e
Mat.25,35-36 - 35 poďe lan L3,2 _ 39 podle Exoď' 2o,L2 a poďe Mat. 19'19 - 41 poďe
Skutk. 7,60 _ 42-43 pod|e Ž. 24,7 _77-78 poďe Luk. 23,46 _ 90 utekla do Chorz;atska mlně-
no Chorvatsko s hradem Libicí v sv. Čechách, které náleželo panství Slavníkovců _ |02 roku
6337,,. tok 6337 od stvoření světa (srov. pozn. 5 na str. 45) by dal rok 829 n. l.; je tu zřejmá
chyba místo 6437, t. j.929 n.l. _ 110-111 poďe Ž. 50,5_6

Poznámky ediční

Staros lově.nské evangel ium a Žal tá ř

Staroslověnskou ukázku evangelního textu z kodexu Zografského otiskuieme v přepise
latinkou přesně podle vydríní V. Jagiée' Quattuor evangeliorum codex glagoliticus oli.
Zografensis nunc Petropolitanus, Berlin 1879. Kodex Zogrďský obsahuje čtveroevangelium.
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