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Staroslovanská legenda o sv. Václavu se zachovala v ruské literatuře ve dvojím zpraco
vání (redakci): Vostokovském a Minejním. Starší redakce, Vostokovská, se tak jmenuje po slav
ném učenci ruském A. Ch. Vostokovovi, který ji před sto lety objevil; název druhé redakce, 
Minejní, vysvětluje se tím, že dosud vydané texty této recense byly vzaty z Velikých Minejí 
metropolity Makaria. Přidržuji se svého správnějšího pojmenování ne podle jmen dochovaných 
památek, ale podle původu těch památek, a mluvím o redakci jihoruské (rukopis Vostokovův) 
a redakci severoruské (rukopisy Minejní). 

1. Rukopis s textem prvé redakce je sborník, zvaný Toržestvennik (sváteční výklady a ži
voty svatých), ze XVI. stol., o 348 ll., chovaný v knihovně Rumjancovského musea (nyní Leninské 
veřejné knihovně) v Moskvě, č.· 436; popsán byl od samého Vostokova v jeho spise OmlcaHie 
pycc. H CJIOB. pyKonHceH PyM5IHU. My3e5l, Cn6., 1842,692-698. Tento sborník obsahuje kázání 
na důležitější církevní svátky a životy svatých, kteří požívají větší úcty ve východní církvi. 
Texty jsou tu uspořádány pořádkem církevního kalendáře, t. j. počínají zářím ~ končí srpnem. 
Ze životů svatých jsou v Toržestvenniku toliko život sv. Vladimíra, který pokřesťanštil Rus, 
a životopis ruských knížat Borise a Glěba. Z výkladů na ruské svátky jsou tu stať o posvě
cení chrámu sv. Jiří v Kyjevě (26. listopadu) a stať o zázračném obrazu Matky boží v Novgorodě 
(27. listopadu). V tomto velice omezeném výboru z životů ruských svatých našla místo, jistě 
ne náhodou, legenda českého světce sv. Václava, v staré Rusi obecně známého. 

Vostokov klade rukopis na začátek XVI. stoL, neudává však, kde byl napsán. Stať o zá
zraku ikony Matky boží je původu novgorodského; V T oržestvenniku je položeno toto čtení 
mimo kalendářní pořádek, po stati na Stětí sv. Jana Křtitele, 29. srpna; v původní soustavě 
Toržestvenniku této stati nebylo. Z toho lze připustit, že originál, z něhož byl poříz;en Rumjan
covský opis, byl novgorodský, a že z tohoto novgorodského rukopisu byl přepsán i text staré 
legendy o sv. Václavu. Jisté je, že rukopis Toržestvenniku je severoruský, kdežto text legendy 
se hlásí k památkám jihoruským, k literatuře kyjevské. Již sám vztah jihoruského textu legendy 
o sv. Václavu k jejímu hlaholskému originálu a k době, kdy se originál ten objevil v literature 
kyjevské, potvrzuje tuto domněnku. 

Vostokovský text jihoruské legendy byl vydán již několikrát; především od samého Vosto
kovova, pak od I. I. Sreznevského, Fr. Miklosichem a prof. Fr. Pastrnkem. Ježto jsou v textě 
některé nesprávnosti, pokoušeli se vydavatelé o odstranění vad originálu. Nejcennější je po této 
stránce vydání prof. F. Pastrnka. U něho jest podána srovnáváním všech tří redakcí starší legendy 
rekonstrukce jejího' původního textu; spolu podává Pastrnek i podrobný kritický přehled jiných 
mínění jak o památce samé, tak o jednotlivých otázkách týkajících se opravy textu. Úkolem 
mého vydání není další kritické rozbírání textu. Nejsem filolog, a proto nehodlám zde vykládati 
dojmy a výsledky pozorování i pouhé mechanické práce při opětném vydávání textu. Účel 
mého vydání je skromný. Žádné totiž z dosavadních předchozích vydání nebylo pořízeno 
paleografickypřesně a v dokonalé transkripci, s rozvázáním zkratek, s novými rozdělovacími zna
ménky. Je sice pravda, že rukopis Vostokovský o sobě nemá paleografické důležitosti, ale dosud 
je to jediný známý text jihoruské redakce. Z toho důvodů jsem se rozhodl vydati jej věrně co 
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do písma, se všemi písařskými omyly i zvláštnostmi a s rozdělením na řádky. Přiložené dva 
fotografické snímky k textu předvádějí ještě přesněji zvláštnosti originálu. 

2. Tytéž cíle a úkoly jsem měl na zřeteli i v novém vydání textu Minejního, podle mého 
pojmenování redakce severoruské. Ani zde nepodávám nijakého kritického rozboru textu, 
připojuji toliko soubor různočtení sedmi rukopisů, které jsem při vydávání prohlédl. V tomto 
souboru různočtení jsem získal nové doklady k otázce, jaké bylo původní znění severoruské 
redakce legendy, starší nežli redakce jihoruská. Obě předcházející vydání byla pořízena podle 
Velikých Minejí Četij metrop. Makaria. Vydání Kolářovo (v Pramenech dějin Č. I,127-134) 
je uspořádáno podle rukopisu Uspenského soboru, č. 986, s různočtenínů z textu Vostokov
ského j vydání Archeografické komise (v Petrohradě 1883, 2186-2192) podle Synodálního ruko
pisu Minejí, Č. 174, s různočteními z kodexu Uspenského a z Minejí knihovny Sofijské. Zde 
kladu za základ rukopis Minejí Sofijské knihovny č. 1317, ze stol. XVI. (rukopis bývalé knihovny 
petrohradské Duchovní akademie, nyní Gosudar. Publič. bib!.}.1 

Není-li tento rukopis nejlepší text legendy, je jistě aspoň nejstarší. K tomuto Sofijskému 
textu jsem kromě obou řečených rukopisů VeL Čet. Minejí přidal ještě varianty ze čtyř mně 
známých rukopisů: M inejí zářijových 1. Miljutina, rukopis Č. 797, ll. 11 05-1114, z polovice 
XVII. stoL, z bývalé Patriarší knihovny (nyní I1cTOpl1'.JecKaro My3e51 v Moskvě),2 a dvou 
Minejí Četij G. Tulupova: Č. 664, ll. 528v-'-534v, a Č. 665, ll. 482-487v, rovněž z polovice 
XVII. stoL, z bývalé knihovny Trojicko-Sergijevské lavry. Sedmý rukopis textu legendy jest • 
ve sborníku č. 792, ll. 130v-137v, z poslední čtvrti XVI. stot, z řečené knihovny Sergijev-

ské lavry. 
Obě tyto Mineje svým původem těsně souvisí s Trojicko-Sergijevskou lavrou a její 

knihovnou. Také Miljutin psal svoje Mineje v lavře v Sergijevském Posadě. Ale v knihovně 
této l~vry rukopisu jeho Minejí asi nebylo j není ho aspoň ve sbírce rukopisů pozůstalých 
z řečené lavry. Text legendy o sv. Václavu k 28. září je tu přejat z Minejí rukopisu Uspen
ského. Text této legendy je v Minejích Miljutinských i Tulupovských bez jakýchkoli předcha
zejících změn, takže tyto rukopisy neposkytují žádných pozoruhodných variant. }ext legendy, 
který vydávám podle rukopisu Sofijského, také se neliší od textu Vel. Min. Cetij. Originál 
Sofijského přepisu, jako přepis sám, náleží zřejmě k rukopisům novgorodským j zdá se však, 
že není totožný s rukopisem, z něhož pochází text legendy o sv. Václavu ve V. Minejích. 
Všecky tři rukopisy legendy v Minejích XVI. století v celku se hlásí ke znění nějakého staršího 
rukopisu novgorodského. Z varianty v Synodálním a Uspenském rukopise Vel. M~ejí, a zejména 
v rukop. 108 mého vydání, nelze usuzovat, že by text legendy ve Vel. Min. Cetích pocházel 
z různých pramenů. Čtení "MyqeHMUM" (m. MYUt) mů.že být prostě neumělou opravou pře- . 
pisovačovou. Zajímavější je text 'legendy o sv. Václavu v rukopise výše řečené Sergijevské 
lavry č. 792. Obsah tohoto rukopisu je podrobně udán ve spise arch. Leonida "OnMcaHie 

1) Obsah těchto Minejí viz u D. Abramoviče, Olll1CaHie pyKonuceit 6u6J1iOTeKU Cn6. nyx. AK. (Co<piit

CKaSl 6-Ka). 
2) O Miljutinových Minejích viz mnicha Josifa "OrJlaBJleHie LIeTiuxb MU1UU CBSllll.eHUKa loaHHa MUJllo-

TUHa". Osnova obou Minejí XVII. stol. je stará, táž jako v Minejích Makarijevských. Nová redakce jest j~n výtah 
ohromné látky obsažené ve Vel. Čet. Minejích i na každý den se tu klade jen některá důležitější staf z Vel. Minejí. 
Na místo vypuštěných statí položili pozdější redaktoři čtení ruského původu: Tulupov ze starých rukopisů Sergi
jevské lavry, Miljutin hlavně ze "Stepenné knihy". Z této památky pocházejí zejména životy ruských sv. knížat, bez 
přepracování, tak jak. jsou v i,Stepenné knize". Tím se vysvětluje, že Miljutin vynechal některá stará vypravování 
ze života svatých i tak na př.4. března v rukopise č. 803, 1. 80-81v, není u něho stati o přenesení ostatků sv. Václava, 
a místo ní je tu (ze "Stepenné knihy") život ruských knížat Daniele Moskevského a Vasilka Rostovského. 
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pyKonMcetí J1aBpcKotí 6M6JIioTeKM", Č. III, v Moskvě 1879, 220-222. Zde přestanu na obecných 
datech. Podle soustavy pošel tento sborník z části zToržestvenniku Rumjanc. musea Č. 436. 
I zde jsou stati dvojího druhu: životy svatých a poučné výklady, byť ne v témž, přesně kalen
dářním pořádku. Hlavní pozornost je tu věnována ruským světcům, zejména ruským sv. kní
žatům. Legenda o sv. Václavu se tu čte hned za životem sv. knížete mučeníka Michala Černi
govského, v staré Rusi obecně známého. 

Tento rukopis Sergijevské lavry dokazuje, že text legendy o sv. Václavu, redakce severo
ruské, ani vnějšně nebyl ve spojení s V. M. Četími j čítal se i odděleně od Minejí ve sbornících. 
Také. z variant naší legendy v tomto rukopise je zřejmo, že ani její severoruský původ nedo
kaZUJe, že byl tento text ve spojení s textem Minejním. Sborník č. 792 byl opsán později, 
podle textu legendy, ne z Minejí, ale z nějakého jiného sborníku, staršího, nežli jsou Mineje. 
Z variant rukopisu Sergijevské lavry lze vidět, že tento text legendy o sv. Václavu je bližší 
redakci jihoruské nežli text Minejní. Ježto z variant uvedených při základním textu bude viděti 
všecky rozdíly textu Trojicko-Sergijevské lavry od textu Minejního, stačí zde uvésti jen několik 
příkladů. V Lavr. textě (var. 16) čteme "HaqaTb OTpOKb pacmu M 6JIaro.ll.aTilO 6o)J(ielO xpaHMMb". 
Slovů "paCTM" není ani v jednom ze šesti Minejních rukopisů, ale čte se v rukopise Vosto
kovském, a vyžaduje ho souvislost. Slova Boleslavova (var. 79) "HblHt To6t XOIIUO 10Hiii 6blm" 
v Minejním textu ,,6o.lliu", ve Vostokovském textě zni "yHeM". Čteni "Bb npart" je v Minejní~ 
textu zkaženo "Bb 60p3t", a v Lavr. rukopise (var. 116) "Bb npo3t". Místo původního "pa3-
ctKwe" je v Minejním textu "peKwe", v Lavr. rukopise (var. 95) "paKwe". Jedna z oprav 
v La Vl'. rukopise vysvětluje původ přepisu textu Minejního j místo čtení "qTO eCM yMbICJIMJIb, 
omlfe M 6paT$", čteme zde (var. 80) "lJrO eCM yMbICJIMJIb, O 6paTe" j přepisovač pojalo při voka
tivu (psáno &) v Minejním textě jako ..v, t. j. za zkratek slova "OTlJe", a tak jej také plně vypsal. 

Rukopis Sergijevské lavry opravuje i nadpis legendy. Všecky tři Minejní rukopisy opa
kují omyl svého originálu ,,6blBwaro" místo" 4ewcKarO" (ve Vostokovském rukopise" 4ecKa") j 

Miljutinská i Tulupovská Mineje to slovo prostě vynechávají. Náš rukopis tu má opravu svou 
ovšem nesprávnou: ,,6blBwaro Bb .IlJlcnx'b". ' 

Ježto rukopis Trojicko-Sergijevské lavry nepodává žádných dat o době, z které pochází 
~everot'Uská recense legendy o sv. Václavu, není potřebí uvádět jeho původ ve spojení s tím, 
Jak se tento text dostal do V. Minejí, spíše nutí nás omezit nebo opravit dosavadní pojme
nování tohoto textu redakce Minejní. Takto se může nazývat jediné vzhledem k většímu počtu 
dosud známých rukopisů, ale v severoruské literatuře se objevil a býl dříve nežli V. Mineje. 
Těžko rozhodnouti, komu sluší připsat varianty legendy v rukopisech V. Minejí. Do Minejí 
bývaly přejímány písemné památky ne vždy v nějakém zvláštním přepracování pro tuto sbírku, 
většinou spíše v své původní podobě a v původním znění. To jsem zpozoroval i v "pro
ložních" legendách o sv. Václavu j totéž mohlo být, i když byl přejat do Minejí text naší 
legendy recense severoruské. Odchylky v textě mohly být již v rukopisech starších nežli 
Mineje samy. 

Účel vydAní textu severoruské redakce je týž jako při novém vydání textu Vostokovského 
redakce jihoruské. Vypouštím toliko nadřádkové značky (přídechy a přízvuky) a nenaznačuji 
rozdělení řádek. Fotografické snímky jsou vzaty z rukopisu Sofijské hni hovny č. 1317, podle 
kterého jest vydán i sám text. 

.. :,"ysv,ětlení zkrat~k: yMS a VMU =' rukopísy V. Minejí Sofijský a Uspenský j MM = Mineje 
MllJubnska j MP = MmeJe Tulupovská, rkp. Č. 664 j MP == M. TuL, rkp. č. 665 j L. Sb, = Sbor
ník lavry Trojicko-Sergijevské Č. 792. 
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ill~d CmTEKpH~ K'h.. KH. AHb. ~&b.;ÉHHÉ C'Í'r~ KA\ttfCi\dKd KHA\3A\ !ttfCb.CKd. 

fC' 'C' M .... ; 
rH &AKH wttf. 

Měsíce září 28. dne. Usmrcení svatého Václava, knížete českého. 
Pane, požehnej, Otče! 

1. 54 ob. OE H~-t C&[.CA\ np~lJECKOE CMR'" I i/KE r"WE 
- - T 

rb. HdWb. ic'h. X'h.. &~A E ! RO pElJE R noc"-tA"A\~ 
... " a:: I I AH". I1IKO J MH"M~ CY4Jd. R'h.CTdMETb. HO RpdT'h. 

Hd HpdTd CRoko H CH'h. I Hd ~l\b. CROH, " RPd?;" 

AOMdWHiH. I lJAcU," HO cm-t HE MH"" &~AOY /! 
, - AI 

55. Ad R'h.?;AdCTb. HM'h. R'h. no A -t"o. / HX'h.· R<R /KE 

I " J( > " I KHA\?;b. RE"HK'h. CAd ROk) R lJEXd /KHRb.," HMEHEM'h. J 

ROpO'rHC"dR'h.. fl /KEHd Ero AOP,o / rOMHp'h., po~ 

AHCTd /KE rud mpb.!REHU,d. H ~KO Kprf.HCTd H 

HdpE/KOWd HMA\ iM~ RA\lJEC"dR'h.. H R'h./?;PdCTE 

WTpOK'h. ~KO Rb.l OÝ~'lTH / iM~ RMOC'h.. H nllH~ 

?;Rd ROpOTH I C"dK'h. KHA\?;b. iní'id ETEpd C'h. RC~ / 

K"Hpocdl. H n<RRWHM~ "HT~ I prHl~ R'h. tWKRH 

C%I~ ,,\pH~. IH R?;EM'h. WTpOKd nOCTdRH Hd I 

A "' M 'CI' '2' CTEmHH npE W"'T'dpE. H R"RH H CE pEK'h. rb. 

LC;' (i. R"IH WTp04 I CE R"iEHHiM'h.. HM'/KE 

R"i" I ÉCH RCA\ npdREAHHKH TRO~. I 'H nOCTpH~ 

rOWd KHA\?;H HHH T-tj M/KE MHHM'h.. ~KO OyRO 

R"~E I HHiM'h. in fld Toro. HO MATRd j MH RArOR<Rp~ 
Hb.IMH. Hd"d O'T'pO I K'h. pOCTH R"r~Tb.~ RmHÉk) 

xpd/HHM'h.. H R'h.Ad H RdRd CRO~ "k)/AMHHd (1) 

55 ob. OylJHTH KHHrdM'h. CMRE) /Hb.CKHM'h.. no c,,-tA~ 
nonom{' H HdjRWlJE pd3~M'h. AORp<R. WCdA~ RO~ 
POj'T'HC"dK'h: R R~AY'-Ib.. H HdlJd W/'rpOK'h. OylJH~ 

llle, nyní se vyplnilo prorocké slovo, jež 

mluvil Pán náš Ježíš Kristus. "Neboť bude", 

pravil, "v poslední dni", které, jakož míní

me, (nyní) nastaly: "povstane totiž bratr proti 

bratru svému a syn proti otci svému, a ne

přátelé (budou člověku) domácí (jeho)", nebo! 

budou lidé k sobě nelaskaví. Ale odplatí jim 

Bůh podle skutků jejich. Byl pak kníže veliký 

slávou, který žil v Čechách, jménem Vrati

sta.v, a žena jeho Drahomiř. Zplodili pak syna 

prvorozeného, a když jej pokřtili, dali mu 

jméno Václav, I vzrostl pacholík, že mu bylo 

třeba ujmouti vlasů j i pozval Vratislav kníže 

jakéhosi biskupa se vším duchovenstvem. A 

když odzpívali liturgii v chrámě svaté Marie, 

vzav p~cholíka, postavil (jej) na stupních před 

oltářem a požehnal jej, takto řka: Pane Ježíši 

Kriste, požehnej toto pachole požehnáním, jímž 

si požehnal všechny spravedlivé své. I postřihli 

(jej) knížata jiná. Míníme tedy, že požehnáním 

toho biskupa a modlitbami pravověrnými počal 

pacholík růsti, milostí boží chráněn usa). I dala 

jej bába jeho Lidmila učiti písmu slovanskému 

po návodu knězovu, i naučil se smyslu (jeho) 
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THCA\ KHHrdM'h. "d /TWHb.CKHM'h.. H Hd"ylJHCA\ 

AO / Rp-t. R TO/KE RpEMA\ oy MPE ROpO jTHC"dR'h. 

KHA\?;b.. H nOCTdRHlll I KHA\?;A\ RA\lJEC"dRd Hd 

CTM-t I A -tAb.HH H WTME RMEC"dR'h. / HdlJd 

nOA'h. HHM'h. XOAHTH. RA\/WETd RO WRd MMd. 

MTH /KE j Eío AopOrOMHpb. OyTREMH 3E / M"k) 

H "k)AH CROJ.. OyCTpOH. I1IKO / R'h.cnHT<R C"Hb.1 

CROJ... ~KO Hd I lJd RA\lJEC"dK'h. CTpOHTH "k)AH I 
CROJ.. HMA\WE /KE CECTpW .j,. H / RA"CTd ~ 
R pOCHd KHA\/KEHb.~ ! H OyCTpOHCTE ~ H R'h.?;"O~ 

/KH Wh. I R"rih TdK~ Hd RA\lJEC"dRd Ki) I ?;A\. H 

HdlJd, iKE OyM-tTH KHHrH I "d'JTb.IHb.CKH~. ~KO~ 

/KE AOIiph'1 I inň'h. H"H non'h.. Ad d4JE ~ R'h.?;MA\~ 
WE ~ rp-tlJECKHh. KHHrH H"H I CMREHb.CKHJ.. 

56. npOlJHTdWE J..R'h.H-t II RE3'h. R"d3Hd. ME 'JTOKMO 

/KE KHHfrb.1 OyM-tJ..WE HO R-tp~ CREpWd~ I RC-tM'h. 

oyRorHM'h. AOHpO TROpA\ / WE. R<RAHb.11d HdnH~ 

'JTdWE H CA-t/RdWE no iYd"b.CKOM~ OylJEHH~. I 
RMb.Hb.IJ.. pdRWnH'JTdllH. RAORH / u,b. HE A"AA\WE 

WRHA <Rnl. "IOAH j RCA\ oyROrb.lJ.. H ROrd'JTWJ.. 

MHM I RdWE. U,pKRH RCA\ ?;"d'JTOM'h. ~Kpd ICH R-t~ 

pORdWE R'h. Rrd RC-tM'h. CP"U,E I M'h.. RCE &M-OE 

'JTROpA\WE R /KHRO I 'JT<R CRoiM'h.. pd?;rOM -tWd /KE 

M~//KH lJEC'h.CKW H R'h.CTdWd Hd CA\. I OyH'h. 

RO HM'h. RA\WE KHA\?;b.. ,,-t'JT'h. I RO iM~ RA\WE 

·HÍ· k A" oyMpE W~b. / iM~ A" ir A" R'h.?;PdC'JTE 

,.. I t'I ~ " 

H CMb.IC"d I AORW " RPdT'h. ero. Tor Ad Ab.I1I~ 

RO I "'h. KH"N K Cp~E ?;"b.IX'h. C'h.R<R/THHK'h. irQ 

IdKO/KE HHor Ad R'h. Hk) I A~ npEA"'JTEAA\. nHCdHO 

RO ic'JTb. I KCA\K'h. R'h.CTd~H Hd roCnOAHH'h. I 
CRO HJOA<R nOAOREH'h. ic'JTb.. 'JTH//KE HdMO"RHWd 

RA\lJEC"dR~ P<R / Wd. X04JE'JTb. 'JT A\ ROMC"dR'h. oy~ 

56 ob. RH I/TH C'h. M-;Ppb.~ c'h.R·k4JdR'h. H C'h. M~ I /KH 

cRoHMH. nCH ?;"HH. H/KE R-tWd I KA\lJEC"dKd, Hd~ 

dobře. Poslal pak (jej) Vratislav na Budeč, 

i začal se pacholík učiti písmu latinskému, a 

naučil se (mu) dobře. V ten pak čas umřel 

Vratislav kníže j í posadili knížete Václava na 

stolec dědičný, a od té doby Boleslav počal 

mu býti poddán. Byli pak oba malí, a matka 

jejich Drahomiř upevnila zemi a lidi svoje 

spravovala, až vychovala své syny, takže počal 

V áclav spravovati lid svůj. Měl pak čtyři 

sestry, i provdali je v rozličná knížetství a 

vybavili je. I vložil Bůh takovou milost na 

V áclava knížete, i počal pak rozuměti knihám 

latinským jako dobrý biskup nebo kněz, že, 

když vzal řeckou knihu nebo slověnskou, pře

čítal (ji) zřetelně bez chyby. Nejen pak knihám 

rozuměl, ale (i) víru plně všem chudým dobře 

činil, bídné krmil a jednal podle evangelského 

učení: nemocné sluhy nasycoval, vdovám 

ublížiti nedával, lidi všechny, chudé i bohaté, 

miloval. Chrámy všecky zlatem ozdobil, věřil 

v Boha vším srdcem, vše dobré konal v životě 

svém. Zhrdli pak mužové čeští a povstali proti 

sobě, neboť mlád jim byl kníže j bylo mu totiž 

osmnáct let, když mu zemřel otec •. A když 

vzrostl a rozumu nabyl i bratr jeho, tehdy ďábel 

vešel do srdce zlých rádců jeho, jako kdysi do 

Jidáše zrádce. Neboť psáno jest: Každý, kdo 

povstává proti pánu svému, Jidáši jest podoben. 

Ti pak namluvili Václavovi, (a) řekli: Boleslav 

tě chce zabíti, s matkou se. uradiv i s muži 
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0\(4HttH. Rb.IAd'rH M'rpb. CROí'o RE~ RHHb.1. R~4E~ svými. Psi zlí, jižto byli V áclavanaučili vydati 

CttdR'h. / iKE Pd~gM'ŘR'h. C'rpdX'h. ~Hl1. no / M~~ matku svou bez viny. Václav však, znaje bázeň 
HOy CMRO dn~d rA4Jd 4'rH S~d / fl M.vpb. CRoí'o boží, pomněl na slova apoštola řkoucího: Cti 

~KO fl CdM C~. fl R'h./~ttIORHWH R"HiKH~ro CRoko 

G1KO I fl CdM C~. Xo'r~ flWOttHH'rH RCIO / nrdRA~ 

R-;HI'o. fl npHREAE ndKH / MTpb. CRO~ REttMH nttd~ 
KdWEC~ / HO Kd~WEC~ ~~. Nt RmE HE mv fC'rdRH 

MH rp'ŘXd CErO. nOM~H~ / iKE CttORO npPKd ARAd. 

rp'Řx'h. @HO / C'rH MOf~ fl HERHA 'ŘHH~ Moko / HE 

nOM~HH O\(RO řH. 'r'Ři\t'iKE 4'r~/WE MTrb. CROí'o. 

WHd iKE pd / AORdWEC~ R'Řp'Ř C;d CRo€ro. fl / W 

Rttr*H í'oiKE 'rROp~WE O\(RO/ rHM'h.. dll-U " Md~ 
ttdM04-J Hd nH'rd / WE. d4-JE ttH CHP0'rd r A 'Ř 'rO 

WKH / A 'Ř'rH HE MA~WE lro. d4U ttH / C'rpdH~ 

Hb.IM'h. A" AORpO'rROp~WE. / GlKOiKE O\(RO fl 
X 

57. pE4EHO fe'rb. C'rpd/IHEH'h. R'R R'h.REAoC'rE MEHE. 

d4-JE / R;H~ pdRb.1 H AOMdWH~GI. H d4-J' / 

C'rPd"HHKH RC~ H d4-JE r A'Ř "HO / ~HMOfl C'rpd~ 

iK~'rb. 'ro RC~ WA'Ř / RdWE' fl KOpM~WE. d4-JE ttH 

(KE Ko/'r0Pb.IH nOnHH'h. npOAdH'h. npHAE / K HEMy 

WH'h. HCK~ndWE RC'ŘM'h./ u,PKRH iKE R'Ř O\(C'rpo~ 
Htt'h. no RC'Ř/ M'h. rpdAoM'h. AORP'Ř KEttMH. / 

R;H~ pdRb.1 CORPdR'h. rnSRC'ŘX'h. / GI~WK'h. ROHH~. 
Ctt~(KRd HA~WE / no KC~ AH'H K'h. R~~. ~KO H 

K'h. KittH / U, 'ŘX'h. G1~b.lu, 'ŘX'h. O\(C'rPOlHHť'h./ AOR~ 

pdro H npdREAHdro Ktthl K~/4ECttdKd. H KMiKH 

in K'h. cptV CO/~A" XpdM'h. c;Po KH'rd HE ~tt'Ř 
Mb.I/ ctt~. HEiKE O\(RO KC'ŘG. ROttECttd / K~ Ab.G1KOtt'h. 

A "/ n ~ ft R'h. CPu,E Ad Hd~C'rH Wd H Hd RPd'rd CKNro. H 

Ad HE / RW cicEHd AWd ko Rb.lttd R' R'ŘKH. / 

npHAE iKE A~b. c;;'ro lM'h.pddMd I K HEM~ iKE 

WR'ŘLJJdH'h. C;b.IH K~/4ECttdR'h.. KECM~WEC~ W 

57 ob. R;'Ř I WHHHiKE 0YRO 'ror Ad ~ttHH Ab.G.KOttH II 
R'h.~RdWd RottECttdRd C'h.K'Ř'r'h. / 'rROp~WE HE~ 

otce i matku svou jako sám' sebe, a milovati 

budeš bližního svého jako sam sebe. Chtě 

vyplniti všecku spravedlnost boží, přivedl zpět 

matku svou, velmi plakal a kál se řka: Pane 

Bože, nepokládej mi to z'a hřích. Pomnělpak 

na slovo proroka Davida: Hříchů mladosti mé 

a nevědomosti mé nevzpomínej, ó Pane! Proto 

ctil matku svou, ona pak se radovala z víry 

syna svého a z milosti, kterouž prokazoval 

ubohým. Jestliže nemocného (nalezl), krmil 

(jej); jestliže sirotek kde (byl), to nedával mu 

ublížiti; jestliže pocestným, tu dobře činil, jakož, 

totiž řečeno jest: pocestným jsem byl, (a) přijali 

jste mě. Jestliže (nalezl) služebníky boží i do

mácí, a jestliže cizince (nalezl), a jestliže kde kdo 

zimou trpí, to všecky odíval a krmil. A jestliže 

některý kněz prodán (byv) přišel k němu, on 

vykoupil jej vším. Kostely pak zřfdil ve všech 

městech velmi krásně, služebníky boží shro

máždiv ze všech národů. Služba se konala po 

všechny dni Bohu stále, jako u velikých národů, 

zařízením ~obréhQ a spravedlivého vladaře 

V áclava. I vložil Bůh v srdce (jeho), (a) vystavěl 

chrám sv. Víta,nemysle zle. Avšak Boleslavovi 

vsel ďábel do srdce, aby jej navedli proti bratru 

jeho a aby nebyla spasena duše jeho na věky. 

Přišel pak den sv. Emerama, k němuž (jsa) 

OBSAH. 

Predmluva. 
Úvod. Všeobecný význam staroslov. legend o sv. Václavu, Nové spisy a nová hle

diska. Vzájemný poměr jednotlivých redakcí původní staroslovanské legendy 

Strana 

o sv, Václavu. . . . . . . . . . . . . .. .............. 5-8 

I. N. ,J. Serebrjanskij, Ruské redakce původní staroslov. le~endy o sv. Václavu: 
A. jihoruská (Vostokovská), B. severoruská (Minejní). Uvod. Prameny starší 
a novější, jejích vzájemný poměr . . . . 11-13 
Text Vostokovský s českým překladem . . : .. 14-20 
Text Minejní, varianty a překlad . . . . . . .. 20-28 

II. J. Vajs, Charvátskohlaholská redakce původní staroslov, legendy o sv. Václavu. 
Úvod. Prameny, hodnocení textu hlaholského ................ 31-35 
Text Novlíansk.ý s různočteními, poznámkami a překladem .. ~ ....... 36-43 

III. N.J. Serebrjanskij, Proložní legen4y o sv. Lidmile a o sv. Václavu (na den 28 září 
a 4 března). Úvod. Nástin dějin slov, Prologu. Vážnější varianty svědčí o jedné 
jihoruské redakci. Legenda o sv. Lidmile a o sv, Václavu 28. září jsou vzdě-
lány podle původních staroslov. legend j legenda na "Přenesení" sv. Václava 
(4, března) předpokládá ještě jiný pramen (druhou slov. legendu). V obou le
gendách o sv. Václavu je vidět vliv životopisné-literatury o sv, Borísu a Glěbovi 47-63 
Text legendy o sv. Lidmile. . . . . . . .64-65 
Text legendy o sv. Václavu (28. září) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65-67 
Text legendy na "Přenesení" sv. Václava ............... ' .. 67-68 

IV. J. Vašica, Druhá staroslovanská legenda o sv. Václavu. Úvod. Vzájemný poměr 
obou pramenů rukopisů. Původní pramen, psaný hlaholicí .. Její poměr k pra
menům latinským:" Gumpoldovi" , "Crescente Hde" , k legendě Kristiánově 
a Vavřincově . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71-83 
Text druhé staroslov. legendy s variantami a poznámkami . 84-124 
Latinský překlad s poznámkami . 124-135 

V. Kanon ke cti. sv. Václava. Úvod 
Sědalna, kondak, stichery 
Vlastní kanon . . . . . . . . 

VI. Jména sv. Lidmily a Václava v kalendariich 

Přilohy. 

.137-138 

.139-141 

.141-145 

. 146--:-149 



PŘEDMLUVA. 

Tento sborník vydala I. a III. třída České akademie věd a umění k tisícímu 
výročí smrti sv. Václava. Myšlenka znovu vydati tyto texty vznikla téměř 

současně na západě i na slov. východě. Především se přihlásil prof. J. Vašica 
s prací o druhé neboli mladší staroslov. legendě o sv. Václavu, podle objevitele 
zvané leg. Nikolského, a téměř v touž dobu poslal prof. N. J. Serebrjanskij 
prof. J. Pekařovi nové zpracování zkráceného textu původní staroslov. legendy 
o sv. Václavu, zvaného legendou "proložne' (z Prologu). Komise, která se za tou 
příčinou sešla koncem května, svěřila mi redakci tohoto sborníku s přáním, 
abych do něho pojal i ostatní staroslov. texty sem hledící, a to jak legendu Vosto
kovskou a Minejní, tak i legendy charvátskohlaholské, protože vydání J. Koláře 
(v Prameneeh di-č.l), prof. V. Jagiée (v Ruském mol. věstníku, 1902) a zpracování 
prof. Fr. Pastrnka (ve Věstníku Kr. české společnosti nauk, 1903) jsou již i u nás 
méně přístupná. 

Toto platí i o "kanonu o sv. Václavu" a o "proložní" legendě o sv. Lidmile. 
Také z hlaholských kalendářů, pokud se v nich děje zmínka o sv. Václavu a 
o sv. Lidmile, podle souhlasného přání komise uvádím aspoň jeden, totiž ka
lendář hlaholského kodexu Národní knihovny v Paříži (slav. 11), v němž jsem 
nalezl vedle jména sv. Lidmily (10. listopadu) i památku sv. Václava, a to dva
krát: 28. září a 5. října, t. j. v oktáv smrti sv. Václava. 

K hlaholským textům jsem si opatřil fotografické snímky všech tří čelných 
rukopisů j lublaňského, římského i novljanského, jakož i řečeného kodexu pa
řížského. Z textu Rumjancovského (Vostokovova) a Minejního obstaral prof. 
Serebrjanskij aspoň ukázky ve snímcích j ostatní text opsal prof. Serebrjanskij 
sám. Také proložní texty o sv. Lidmile a o sv. Václavu opatřil prof. Serebrjanskij 
jak v opise, tak i na snímcích. Text kanonu o sv. Václavu je otištěn z Minejí 
XI. sto!., vydaných prof. V. Jagiéem (viz naMSlTHHKH .n.peBHepyccKaro Sl3bIKa, 10213, 
Crró. 1886). 



Ke všem textům, pokud toho neučinili autoři sami (prof. J. Vašica opsal text 
druhé legendy, vydaný prof. Nikolským, upravil text latinský a přeložil jej do 
češtiny), připojuji český překlad. V překladu legendy Vostokovské celkem j~.e~ 
se řídil textem prof. Fr. Pastrnka, v překladu kanonu textem prof. J. Vaslcl i 
v ostatních textech jsem jednal volněji. 

Česká akademie vydává tyto texty jako památky a prameny literární a děje
pisné i za obsah úvodních statí odpovídají jednotliví autoři sami. 

V Praze v červenci 1929. 

Josef Vajs. 

.~. f 

ÚVOD. 

Nehledíc k starším ruským vydáním legendy o sv. Václavu: Vostokovovu/ Sreznevského 2 

a Minejí Makarijevských,B máme-li na myslí Kolářovo souborné vydání příslušných textů 
v "Pramenech dějin českých" (I, 1872), znamenáme, jak se věcí od r. 1872. valně změnily. 
Je tu především několik nově objevených textů a prací N. Nikolského, V. Jagiée, Fr. Pastrnka 
a V. Vondráka, o nichž byla řeč výše a k nímž se ještě častěji vrátíme j kromě toho však 
i texty dříve známé vidíme dnes v jiném světle, nežli jak se na ně dívala minulost. 

O slovanské liturgií v Čechách, rázovité to stopě, kterou u nás zanechalo působení 
slovanských apoštolů Cyrila a Metoděje, mluvívalo se jako o "útlé květině pokojové", která 
českému podnebí nikdy nepřivykla,4 a zatím znova a znova přicházíme na doklady, že 
myšlenka cyrilometodějská zapustila i v Čechách hlubší kořeny, nežli se myslilo nebo než 
jsme byli zvyklí se domnívat. Starobylé rysy hlaholského textu původní legendy svato
yáclavské vedle bohemismů,5 příbuznost této' legendy s nejstaršími církevněslov. památkami,6 
druhá legenda slovanská o sv. Václavu, přeložená z pramenů latinských,7 ospravedlněný 
(rehabilitovaný) Kristián,8 který vypráví o slovanských apoštolech (Cyrilu) a jejich působení 
a snad si vypůjčuje myšlenku a rčení ze staroslověnské legendy svatováclavské,9 Kosmas 

1) MOCKOBCKHí B1;cTHI1Kb 1827, č. XVII, str. 82-94; český překlad této legendy podal V. Hanka v ČČM. 
1830,453 násI:(r osobě pod názvem "Petrohradská legenda o sv. Václavu"). Podle vydání Vostokovova otiskl 

_legendu Fr. Mfklosich s latinským překladem v Slavische Bibliothek II, Wien, 1858, 271-279. - W. Wa.ltenba.ch 
vydal ji s německým překladem podle latinského překladu Miklosichova (ohojí legendy Vostokovovy i proložní) 
pod názvem: Die altslavische Liturgie in B5hmen und die a1trussische Legende von hl. Wenzel, v Abhandlungen 
d. his • phil. Ges. in Breslau, I, 1857. 

2) <PI1JI0JIOrl1'leCKiSI Ha6moneHiSI, Cn6., 1865, 91-103. 
3) Zářijová Mineje byla vydána Archeografickou komisí v Petrohradě, 1868-1883; text legendy o sv. Václavu 

s některými různočteními v sloupcích 2186-2192. 
4) V. Ja.gié, Entstehungsgeschichte d. kirchenslavischen Sprache, Berlín, 1913, 107: "Mit Recht sagt Vondrák, 

man sei im Aufsuchen der Spuren nach der slavischen Liturgie in B5hmen oft entschieden zu weit gegangen ••. 
Da war sie immer nur eine zarte Zimmerpflanze, die bei jedem rauherem Windhauch Schaden leiden musste". 

·5) O archaismech a bohemismech původní legendy o sv. Václavu bude řeč níže v článku o její redakci 
charvátskohlaholské (viz str. 32-34). 

") Prof. Pa.strnek (1. c. 43) upozorňuje, že v moravskopannonské legendě o sv. Konstantinovi, kap. XVII, 
čteme výraz R1!. L\Ph.K"hKH CKh\Tblh\\ MdPHh\\ jako v leg. svatováclavské (rec. Vostokov.); podobně výraz sOlKi4 114&1>1 

jako v rukopise Frisinském. Modlítba biskupova při postřižinách sv. Václava, zdá se, že je ohlasem modliteb 
Euchologia Sinajského; srov. můj čl. "Postřižiny sv. Václava", ČKD. 1929, 48-63. 

7) Srov. čL prof. J. Va.šici, str. 69 násL 
8) J. Peka.f, Nejstarší kronika česká, 1903, 63-68; srov. též čL téhož názvu v ČČH. IX, 125 a násl., s od

povědí prof. J. Pekaře na námitky prof. Ka.louska.. - Wenzels- u. LudmÚa-Legenden u. d. Echtheit Christians, 
Prag,1906. 

9) Prof. Pekař trvá na tom, že Kristián staroslov. legendy o sv. Václavu neznal (1. c. 38-39); podle něho 
je závislost Kristiánova na legendě ve vypravování o Židech u RHáta jen zdánlivá, ve skutečnosti však K. povídá 
něco zcela jiného nežli legenda. Budiž. Mně, abych řekl pravdu, zdají se zmínka a srovnání se Židy v obou 
textech, jak v legendě tak u Kristiána, dosti cizí a vzdálené. Legenda staroslov. provádí srovnání Václava 



6 ÚVOD. 

usvědčený ze stranictví a nepřízně k liturgii slovanské,! který zamlčuje události, předělává 
historii a snad i padělá listiny - to vše nutí, abychom si opravili dosavadní mínění a zprávy 
o prvním období slov, liturgie v Čechách, názory, které pocházely dílem z nedostatečné 
znalosti pramenů, dílem snad měly kořen v stranické vášni. 

Původní staroslovanská legenda o sv, Václavu, jakožto domácí a soudobý pramen, 
pocházející od očitých svědků událostí, o nichž vypravuje, je pro tuto dobu dějepisným pra
menem prVého řádu. Ježto pak se zachovala, jak známo, ve třech různých redakcích: jiho
ruské (textu Vostokovském), severo ruské (t, Minejním) a charvátskohlaholské, je nutno obecně 
promluvit o poměru těchto redakcí k sobě, Posledně se touto otázkou obíral prof. Pastrnek ;2 
z jeho kritických poznámek k textu Vostokovskému (Rumjancovskému) je vidět, že má za 
to, s};J.odně s obecným míněním, že Rumjancovský text je lepší nežli Makarijevský (Minejní) 
a že texty charvátskohlaholské obsahují na mnoha místech starší a původní znění proti 
znění obou legend předešlých, 

Prof. Pekař 3 v referátě o studii prof. Pastrnka došel k úsudku opačnému: L že text 
Makarijevský je celkem lepší a původnímu bližšl nežli Rumjancovský, a 2, že texty hla
holské jsou pouhé výtahy z původního širšího textu,4 Ježto pak by se jemu, jako historikovi, 
více zamlouvalo, kdyby bylo možné připustit, že charvátskohlaholské texty byly pořízeny 
z porušeného textu cyrilského, vyslovuje přání, aby tato otázka byla znovu přehlédnuta, 

K tomu odpovídám, že v charvátskohlah, textech naší legendy vedle bohemismů se 
čtou výrazy rázovité pro památky nejstaršího období staroslověnštiny (Rpd'T'p~, RAdrOA1l:'T'h. 

HCKph.HHH, nH'T'-R'T'H a j,) a tvary (silného aoristu, tvary jmenného sklonění adjektiv, tvary 
nestažené a j,), které mizejí a jsou nahrazovány 'mladšími jíž v památkách XI. století! Z dů
vodů filologických tedy není možné, aby tyto texty byly bývaly přejaty z textů cyrilských, 
a k tomu ještě tak pokažených, jako jsou oba výše jmenované, Opakuji jinými slovy, co 
napsali již prof, Jagiéa prof. Pastrnek, a myslím, že mi dají všichni filologové slovanští 
za pravdu. Podrobněji o tom viz níže na str. 33, . 

Z těchto důvodů dívám se na tento starobylý hlaholský text jako na sudidlo (kriterium) 
obou textů cyrilských, a ne jako na pouhý výtah z nich, Je pravda, že tu scházejí některé 
podrobnosti, zejména datum smrti sv. Václava (rok a indikce), pro dějepisce nadmíru dů
ležité, ale pokládat text hlaholský za pouhý výtah nelze, Breviáře hlaholské nejsou "bre
viáře" (zkrácená čtení) ve smyslu potridentinském; v nich jsou celé knihy Písma, a ne jen 

s Kristem, Boleslava a vrahů se Židy na několika místech a důsledně až do konce; tu zdá se mi původnf 
proti částečnému Kristiánovu přirovnání Boleslava k Židům u Piláta. V ČČH. IX, 329, prof. Pekař sám při
pouští, že "srovnání se Židy" může být považováno za jakousi slopu příbuznosti staroslov, legendy s Kristiánem. 
Srov. též, co píše prof. Pekař o mínění Biidingrově stran shod v obou řečených pramenech (v staroslověnské 
legendě a v Kristiánovi), ale dodává: "Freilich ist die Moglichkeit nicht abzuweisen, dass Christian ein Aus
zug der slavischen Legende .•• bekannt sein konnte" (Die W enzels- u. Ludmilalegenden, str. 250). 

') Srov. J. Pekař, Nejstarší kronika česká, 67. 
:l Slovanská legenda o sv. Václavu (ve Věstníku Král. české spol. nauk 1903), str. 39-85. 
3) Viz ČČH. IX, 324. 
4) Tamtéž str, 328. Proti lomu Dr. Jan Slavfk v čl. "Svatý Václava slovanské legendy" (ve Sborníku 

k jubileu P. N. Miljukova, Praha, 1929) prohlašuje text Minejní, jakožto práci pozdějšími vsuvkami l'Ozvodné
nou, za méně cenný (odvolávaje se na Bodjanského, O BpeMeHl1 npOIlCXO)KtJ,eHill CJlaBlIHCKIIXb nllCbMeHb, 1855); 
text hlaholský považuje za bližší dílu původnímu, kdežto o Rumjancovském se domnívá, že byl pozdějšími 
vsuvkami opisovačů rozšířen. Hájí tedy mínění opačné jak proti Pekařovi, tak proti Jagiéovi, někde snad právem, 
jak je vidět i z úvodu i ze stati o charvátskohlaholské redakci legendy o sv. Václavu, ale v kritice zabíhá do 

. výstřednosti, 
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úryvky, jako v brev, Tridentinském, dlouhé texty apokryfní a pod,l Není proto potřebí 
předpokládat, kde k tomu není dostatečného důvodu, že by byla naše legenda bývala nějak 
soustavně krácena; ovšem opisovači vypustili leccos, co se jim nezdálo k liturgické potřebě 
nutným nebo čemu snad již ani nerozuměli, 

Jagié vytýká textu Makarijevskému pozdější vsuvky. Sem čítám nejen srovnání Bo
leslava českého s ruským knížetem Svatoplukem, bratrovrahem Borise a Glěba, ale i roz
vádění modlitby biskupovy, kde přidává vedle jmen Abrahama, Izáka a Jakoba: H R-RH4dA~ 
fCH npdROR-RpWh.IX~ Ll,dpm p d R H 'hl X ~ dno C 'T' o A o M'h. KOC'T'h\H'T'HHd H 6:AfHO\{, slova to rázu 
čistě východního. Podobně i zakončení legendy, kde se proti střízlivému textu hlaholskému 
podle vzorů řeckých čte: EMO\{iKE nOAORdE'T'h. RCh\Kd CAdRd, 4EC'T'b. H nOKAdHh\HlE co RE~Hd4dA'~ 
Hh.IM~ O'T'LI,EM~ H C~ npECRh\'T'b.IM~ H RAdrb.IM~ H iKHRO'T'ROph\lJ1HM~ AyxoM~, Hb.IH-R H npHcHo 

H R~ R-RKH R-RKOM~ dMHH'h.! Prof. Pekař proti tomu vypočítává vady rukopisu Rumjancov
ského, někde právem, ne však všude, Na př, ani nOMRHM'h. (Rumjanc,) ani O\{&HEM~ (Maka
rijev,) není původní, nýbrž hlaholské starobylé AdHMh. (u Pastrnka 69), kterému později již 
nerozuměli a které rozličně nahrazovali j podobně ve větě 33 čteme o Boleslavovi II p H ~ 
~ R dR 'h. iKE nond IIdo\{Ad shodně s rukopisem Rumjancovským i v textech hlaholských, proti 
Makarijev, npH~Rdwd, jest tedy místo to aspoň pochybné. 

Prof. Pekař se snaží, ne bez výsledku, na některých větách ukázat, že Makarijevský 
text je srozumitelnější nežli Rumjancovský, jehož nesrozumitelnost vznikla leckdes jen z úsečné 
stručnosti písařovy, Je to pravda j ale srovnáme-li oba texty cyrilské s hlaholským, uvidíme, 
že jednou se shoduje starobylý text charvátskohlaholský se stručným zněním textu Rumjan
covského, po druhé s obsažnějším čtením Makarijevským, Opatrnější proto bude nemluviti 
ani o textu Rumjancovském jako "hlavním((, jak to činil Jagié (1. c,), ani o Minejním (Ma
karijevském) jako "původnějším", jak se domnívá prof. Pekař (1, c, 324), ale oceňovati jednot
livá místa, v nichž se různí redakce cyri1ské, podle měřítka, které nám podávají texty hla
holské. Tak to činil v své studii již prof. Pastrnek, a já jsem se pokusil o sestavení jakéhosi 
výsledku a statistiky, opíraje se o srovnání těchto tříl'edakcí; sestavení to připojuji na konec, 

Zastavím se j~ště u některých míst, jichž výklad, podle prof. Pekaře,2 působí obtíže 
v obou cyrílských textech, Rumjancovském i Minejním, První je věta 20 (podle vydání 
Pastrnkova, str, 65): IIpHAE iKf AEHh CR. 6:M~pddMd, i, HEMO\{iKE O R -R lJ1 d H 'h. CR. gh\4ECAdR~ 
RECEAh\WE Ch\ O Ros-R. Za slovo O&'k4JdH~ čteme v rukop, hlaholských o R -R 'T' h. H 11., což dává 
dobrý a jasný smysr deootus. Tak vykládá to místo Jagié j k tomuto výkladu se také při
pojuji, a proto překládám: "k němuž (1. j, sv, Emeramu) měl Václav (zvláštní) údu", nebo: 
"kterého Václav (zvláště) ctil", V textě Minejním se na tom místě čte: ť HEMO\{iKE R -R RAd~ 
iKEHH'h1H \) R -R l' 'h. CR OH 'T' R \) P h\ W E H RECEAh\WE Ch\ \) Ros-R. Nehledíc ani k vazbě R-R

'T'ROph\WE (snad R-R 'T'ROPh\), kterou vytkl již prof. Pastrnek, není potřebí viděti v slovech 
textu Minejního jiný smysl nežli v textě hlaholském, Slovo OR-R'f~ není jen "slib" (votum = 
promissio), nýbrž jakákoli modlitba, prosba, pobožnost a pod. Dokladů je v hlaholských 
liturgických knihách hojnost; ukazuji jen na žalm 55, 13: Rd MH-R CO\{'T" ce o li -R 'T' H 'T'ROE, 

EiKE R~AdMh. XRdA-R'PROm,2 EV Ef!OL, ó (h,ó~, UL f ů X U L, a~ arco(\wcrro u Lv É cr f ro ~; vulgáta pře
kládá: in me sunt Deus vota tua, quae reddam laudationes tíbí. 

') V breviářích Novljanských se čtou celé epištoly sv. Pavla, celá kniha Jobova (42 kapitol!); v bre
viáři Vítově (v Národní knih. ve Vídni č. 3) apokryfy o Josefu Egyptském j v breviáři Lublaňském čtyři kapi
toly apokryfního evangelia' Nikodemova, a pod, 

2) Srov. ČČH. IX, 326-327. . 
2) Uvádím podle rukopisu žaltáře Lobkovického z r. 1359, 



8 ÚVOD. 

Druhé místo {věta 21, str. 65} v Rumjancovském textu zní: :&h\Xoy me C K hi 41 e H H t 

u,epKKdM"h. K"h. KC-RX"h. rpdA-RX"h. ••• ; totéž se v hlaholských vyjadřuje slovy: HHKdK'41 HM b. 

me cKe41eHHeMb. u,p-RKKeHHMb. K KC-RXb. rpdA -RXb.. Autor, dříve než vy'práví, proč jel sv. Václav 
do Boleslavi, předsílá, že bývala "posvícení" po hradecht t. j. jako dosud, slavíval se vý
roční den (anniversarium dedicationís ecclesiae) posvěcení chrámu. Že tu myslí na slavnost, 
kterou náš lid jmenuje "posvícením" {t. j. na výroční den posvěcení}, a ne posvěcení chrámu 
samo, je vidět ze slov K KC-RXb. rpdAexb.; nemohlo být přece posvěcení všech chrámů ve 
vsech hradech zároveň. Tím je věc vysvětlena a zcela srozumitelná j je tu řeč o prastarém 
obyčeji v církvi západní, který se udržuje dosud jak u lidu, tak i v liturgických knihách. 
Text Makarijevský tuto první polovici věty z částí vynechal a mluví hned o posvícení 
v Boleslavi. 

Věta 38 v Minejích Makaríjev. zní: H nOMmHWd ero K"h. u,EPKRH C~h\TdrO dKpddMd, 

K' m e H -R Cd M"h. C o ~ A d II "h., o AECHoyK' cTpdHOy OIlTdpd .RI.-Te ,lnOCTOi\Oy. Ctení Rumjancov. 
má: H nQi\OmHWd H K"h. u,. CK. gHTd, O ,tVCHOyK' MTdph\ AKOK' 1M • i. dnocToMy, HA -R m e 

H -R Cd M "h. P e K"h.: C "h. '1' R O II K' U, e p K O R b. '1' oy; jest tedy jen ohlas čtení hlaholského: HA -Rme 

H-R H C d M P e K d II b. C d ~ A d '1' H U, P -R K H. 1 

Pozoruhodnější je ovšem poslední místo ve větě 6 (str. 41). Rumjancovský text shodně 
s hlaholskými vypráví o postřižinách sv. V ácla va j rozdíl je, jak bude řeč niže, jen v tom, 
že za původní hlaholské čtení: g'~PdCT'WOy me EMOY, '&1\0 I1HC'rb. noc '1' pH 41 H H má Rumjan
covský text: II R"h.~pdCTe OTpOK"h., tlIKO H'b.1 o Y tll '1' H e M o y R o II o C "h.. Makarijevský text 
však se/ o obřadu postřižin nezmiňuje. Ze shody textu Vostokovského s rukopisy hlahol
skými soudím, že obava o pravdivostí této zprávy, vyslovená Biidingrem,2 je lichá; podobně 
potvrdily texty hlaholské jméno biskupa Notara (HOTdpb., HO'rdpHH), které se čte v ruko
pise Minejním. 

Srovnávaje texty řečených tří redakcí, došel jsem k tomuto výsledku: Text Makari
jevský (Minejní), jak známo, je na zprávy nejbohatější; ovšem jsou tu i zcela jisté pozdejší 
vsuvky a bezcenné přídavky. Můžeme říci, že na 23 místech povídá tento text více nebo 
má čteni rozvedenější než texty ostatní; ale i text Rumjancovský má na čtyřech místech 
jakési plus, a rovněž tolikrát i text hlaholský. To by o sobě ještě nic neznamenalo. Nej
častěji ovšem se shoduje text hlaholský s Rumjancovským (na 45 místech); řidčeji již oba 
cyrilské texty mezi sebou (jen na 29 místech); nescházejí však ani shody mezi texty hlahol
skými a Makarijevským (na 13 místech). Z tohoto souborného ohlavení je vidět, že texty 
hlaholské s Rumjancovským stojí v popředí, a bude úkolem historiků ukázat, pokud je to 
vůbec potřeba, smíme-li pochybovat o zprávách, o něž je text Rumjancovský nad texty hla
holské bohatější; 3 jisté však je, že i text Makarijevský, třebas pozdějšími vstavkami po
kažený, poslouží na mnoha místech k potvrzení a k objasnění zkomoleného textu Rumjan
covského nebo i textu hlaholského, pokaženého stěhováním a opisováním. 

Také nové zpracování druhé staroslověnské legendy z pera prof. J. Vašici nepochybně 
zavdá příležitost k dalšímu rokování. 

1) Srov. ČČH. IX, 327. 
2) Viz jeho Zur Kritik altbohmischen Geschichte (v Zeitschriftu f. d. osterr. Gymnasien, Wien, 1857, 21). 
3) Dr. J. Slavík napsal dokonce větu: "Těžko lze tedy dáti víru vypravování, že kněžic (dítě) naučil se 

písmu slovanskému a latinskému ... ", ačkoli tu zprávu čteme jak v textech hlaholských, tak v cyrílských (viz 
1. c., separát str. 16). 

[9) TEXT VOSTOKOVSKÝ. 
17 

npHb.~H!H'h W KejluclldR<R. I1IKOiKe mHAoRe 3 i-k j 
K"h. nepRdl1l Il<RTd. Hh\XS mf cilJe J HHE u,PKRdM"h. 

K"h. RC<RX"h. rpdA <R jx'h. Rh\4EClldK"h. me I1I~Ah\we 

no / rpdAoM"h.. lx d KO HMeClldRIlK' rpd JAS. R 

HEA <kll K' mE H<R 1lH'I'SprHh. I KO?;Mb.1 H AdMb.I1IHd 

H CIlb.IWdR"h. I IlHTSpr",~. Rh\4eClldK"h. XOT<R I 
lXd'PH ÁOMOR'h K"h. npd~<R. HO I MClldR"h. mf HE 

Ad ~S. MOIlh\Ch\ nAj4EKHb.IM"h. CMb.ICIlOM"h. MMh\j 

H rllbl KdKO X041EWH WlXdTH I nHRO u,<R1lO 

HM<Rro. \\JH me HE W'ITOp4ECh\ HpdTS Me lXd AO~ 

MO/R"h.. H R"h.C<RA"h. Hd KOHb. Hd4d HrpdjTu H 

I> I " KfCeIlH'PHCh\ C"h. AporH I CROHMH Hd ARope HO~ 

MClldRM. I T<RMme MHHM'h I1IKO nOK<R,tI,djwd 

lMS Hd AROp<R.H pmowd XO I41ET' Th\ OyHHTH 

ss: ROMCI1dR'h. I H Me 111 R<Rph.1 TOMS I;Id Cd R"h.~M I ~ 
mH. R TS mE H041b.CHHAOWdCh\ II PdTHHu,H 

R"h. rH<RKb.ICb.IH"h. AROp"h.. H R"h.?;RdWd COH<R HO~ 

.. MClldRd. H COTKOpHWd ~1lb.IH TOH C"h./R<RT"h. HE~ 

npHb.~Hm"h.. I1IKOme I H K"h. nHlldTS C"h.HpdCh\ 

Hd Xd Mb.I/CIlh\41 E• TdKOmt H WHHH ~IlHH I nCH 

T<RM Chi nOAOHh\41E. C"h.R<R l41dWd KdKO Hb.1 Wd 

OyRWT'H rol cnOAHUd CKo~ro. P<RWd mf nOH! ,t\fTb. 

Hd ~doy'PpeHK)K' Tor Ad j nOllOCHM"h. lro. oyTpS 

me Hb.11 KWK' R"h.~ROHHWd ~doyTpeHK'. I Rh\4e~ 
ClldR'h mf OyCIlb.IWdK"h. I ~KOH"h.. H pe4f ClldKd 

TOH<R Aj. j I1IKO Adi\"h. lCH MH<R AOHb.ITH / 

Oy'Ppd CEro H RC'PdR"h. nOH I Ae Hd ~doy'PpeHK'~. 

C"h.CTHmE I mE HOIlEClldR"h. co ROpOT<RX"h. Rh\1 ~ 

4eClldK"h. mE W~p<RRCh\ H pe4E AO I Hp"h. H<R HdW"h. 

1t;"h. KE4ep"h.. K"h. HOj IlEClldRS me npHHH4E Ab.~~ 
ROIl"h. I KO 0'rxS H "d~R' pdTH cpAu,e lro. Ad I 
H?;RIlEK"h. Me4b.. WR<R41d CH u,E TE! He X041S OyHeH 

58 ob. Rh.ITH fl oy AdpH II ME4eM"h. no rlldK<R Rh\4e~ 

ClldR"h. ilH WRpdTHRCh\ H pEllE 4'1'0 eCH oy I Mb.I~ 

zaslíben sv. Václav, veselil se v Bohu. Ti však 

zlí ďáblové tehdy vyzvali Boleslava, radu činíce 

nepřátelskou o Václavovi, jako i Židé o Kristu 

v prvá léta. Bývala pak "Posvěcení chrámu" 

ve všech hradech. Václav pak jezdíval po 

hradech; zajel (i) do hradu Boleslavova. V neděli 

byla liturgie Kosmy a Damiana, a vyslechnuv 

liturgii, chtěl Václav odjeti domů do Prahy. 

Boleslav však nedal jemu, prose plačtivou mysli, 

prose jej a řka: Proč chceš odjeti? Nápoj zdravý 

mám. On pak neodřekl bratru, nejel domů. 

A vsed na kůň, začal hráti a veseliti se s druhy 

svými na dvoře Boleslavově. Pročež míníme, 

že pověděli jemu na dvoře a řekli: Boleslav 

tě chce zabíti. A neuvěřil tomu, (ale) na Boha 

(věc) vložil. V touž noc se sešli nepřátelé do 

Hněvysova dvora a pozvali si Boleslava a dovr

šili tu zlou, nepřátelskou radu. Jako i k Pilátovi 

se sešli Židé proti Kristu myslíce, tak i oni zlí 

psi; těm se podobajíce, radili se, jak by zabili 

pána svého. Řekli pak: Půjde na jitřní, tehdy 

ulovíme jej. Když bylo ráno, zazvonili na jitřní. 

V ác1av pak, uslyšev zvon, řekl: Sláva tobě, 

Pane, že jsi se mi dal dočkati jitra tohoto. 

A vstav šel na jitřní. Zastihl pak jej Boleslav ve 

vratech. Václav pak ohlédl se a řekl: Dobrý byl 

jsi nám pán večer. K Boleslavovi však přiklonil 

se ďábel k uchu a rozvrátil srdce jeho j i tasiv 

meč odpověděl: Takto tí chci lepším býti. 

A udeřil {jej} mečem po hlavě. Václav pak 

3 



18 RUSKÉ REDAKCE. [10] 

C"H"1l.. " WXdnHR1l. " nOR{l1l./mf " ndAf HdA 

HHM1l. " {lElIE 'l'0 'l'H 1 R~ R{ld'l'f. 'l'~md n{lH~ 
'l'EK1l. 0'r Ad I {lH K {l~K\{' K~lIEC"dK1l. mE n~C'l'H I 
R{ld'l'd " Wh. tWKKH nOR-RmE. AI1A! KMd mE AKd 

""1 - X X %C'l'd H 'J1H{ld O\{' RHC'l'd K'"h. U,{lKKHhI K{ld'l''k. 

rH-R j K~Cd mE n{lHTEK1l. npORO,LI,E EM~ I peH{ld 

MElIEM1l.." mn~C'l'H 1 A~ CKO" 1 r~ K P~U,H 
'l'KO" PH n{lE/A4k A~ MO". 0'rRHWd iKE K 'l'OM1l.j 

rjJdA-R C HHM'"h. MI1C'l'HH~ lAHHolro. d HHh.I,A
2 

M~iKH "AOWd KRO{l?;-R 1 WKH"mE "3RHWd d AP~~ 

?;H" {ldl?;R-RrOWdC~ no ?;eM"~M'"h.. d M"d/,LI,EHU,H 

"?;RHWd lro. 3 d ~{HA {ld/Rh.1 p,,?;'rpdRHWd "?;~ 
rHdWd ~ H?;'"h. 1 r{ldAd. d mEHh.1 ?;d HHh.I~ 

M~jmH KAdWd H KC~ Hm{lHA?;Hm~ 1 C1l.'l'KO~ 
{lHWd noxo'l'h. 0'r&HWd 1 KH~?;11 CKOH. 'l'Hpd )KE 

;\1. I IV'" 
pEllE HN1l. I Hd rocnOiK~. Ad WAHHOKd WAO~ 

59. "-R /lEWH RP"'l'd CKOlrO " Mr{l11 CKO~. 1 RME" 
'll 

C"dK1l. mE {lE HH Kd Hh.1 C~ AE/mE'l'11 AdmE 

""-RMH AOcli-REM'. 1 K~lIfC""Rd mf Pd?;C-RKWe 

WHN/Wd " HE C'"h.XPdHHKWf lro. Kp"/C'l''ŘfH mf 

" A..LI n non1l. K.3EM1l. H flpE U,'K, pKOKh.~ nMOiKH H. H 

nOK{l111 'l'OjHKNo fI"d4-ldHHU,E~. 0'rC"h.lwdjKwH 

iKE ~H oVRh.lHHl rud CKojlrO. " flpH'l'EKWH 

HCKdWf lro. 1 ov?;p-ReWH mf " fI{lHfldAE K'"h. 

cpAu,~ 1 ~O. " n"dll~4-IHC~ C1l.RH{ldWE I oý Ah.1 

'l'E"ECH CHd CKolrO. CORp"/KWH iKf H m CM'Ř 

mC'l'H lro K1l. 1 AOM1l. CKOH. H1l. flonoc-R H?;R-R I 

WMh.mWE H " UlRMK1l.We " no 1 MmHWd " no~ 
CjHAH u,'limH. 0VRO l'tIKWH mE C~ MrH lro CMP'l'H 

~/md K1l. XOpKd'l'h.I. C'l'pdWHO RO TI ID lI~mf~ 
(l~K~ A" E~ ME npE'l'p1l.j n H'l'I1. nOC""K1l. mE ME 

obrátiv se řekl: Co jsi si usmyslil? A chopiv 

jej porazil a padl nad ním a řekl : To ti Bůh, 

bratře, (odpusť?). Tuža příběhnuv udeřil (jej) 

do ruky, Václav pak pustil bratra a běžel 

k chrámu. Dva ďáblové Česta a Tíra zabili (jej) 

v chrámových vratech. Hněvysa pak přiběhnuv 

probodl mu bok mečem. I vypustil ducha svého 

řka: V ruce tvé, Pane, odevzdávám ducha svého. 

Zabili pak v tom hradě s ním nějakého Mstlnu, 

ale jínl mužové utekli rychle. Jedny pobili 

a druzí se rozběhli po zemích, děti zahubili 

pro něj. A boží sluhy oloupili (a) vyhnali 

z města a ženy (jejích) za jiné muže provdali 

a všecku zlou žádost vyplnili: zabili knížete 

svého. Tíra pak řekl: Pojďme na paní, ať na;;' 

jednou přemůžeš bratra svého i matku svou. 

Boleslav však řekl: Nikam se nepoděje, než 

jinými (jí) dosáhneme. Václava pak rozsekavše 

odešli, nepochovavše ho. Krastěj však kněz 

vzav jej před chrámem jej položil a pokryl 

tenkou plachtou. Uslyševši pak matka o zabití 

syna svého a přiběhnuvší, hledala ho j uzřevši 

pak jej, padla na srdce jeho a plačíc sbírala 

údy těla syna svého. Sebravši (je) pak ne

osmělila se nésti jej do domu svého, ale v jizbě 

knězově umyvše a oblékše jej, položili jej 

uprostřed kostela. Obávajic se však matka 

jeho smrti, utekla se do Charvátj nebo strašné 

jest, aby od cizích rukou ji utrpěla. Poslav pak 

• ') Tak je v ru~opise místo Hcno1{cTH! - ") Zde jest text legendy zřejmě porušeni čekali bychom HHH (AIO\{lKlI) 

mlsto akk. HNbI",; take slova: R &Op~-k (rychle, spěšně) snad vznikla zkažením z pův. K1> np4~-k; hlaholské texty 
t~ mají vRh. ~P4rh.. - 3). Také. slovo "fr~" (MMAWIJ,H H~mllJ4 fro) není jisté pro množství různočtenÍ, jež tu jsoui 
puvodne aSI tu bylo, Jak ma hlaholsky text (R), H'O P4AH i tím jsem se řídil při překladu. 

[11] TEXT VOSTOKOVSKÝ, 19 

~dC'l'HmE j fil ROAEC"dK'"h.. flPH?;KdK mE flOfl" j 
ndo'r"'" Ad MA'l'Koy C1l.'l'KO{lH I HJA 1l. HHM'h.. no~ 

59 ob. rpmOWd lITHOE lro II 'l'-RM. K~lIeC"dKd AOR{ldrO 

II I npdKEAHdro K:tKS. II ;rOllE'l'u,d I " ~"~RU,d. 
c"SmH RO EMS rOK-R 1 HHEM1l. H C1l. C'l'jJdXOM1l.. 

KpOK~ I Ero ME X0'l'~4-IH no 'l'pH AHH C 3E I M"~ 
fiTH. K1l. TpE'l'HHiKf Kf! lIE{l1l. KCHM'"h. KHA~4-IHM1l. 

tWKKH I R3H,LI,E HdA HHM1l.. "AHRHW"C~ 1 'l'S 

KCH " i4-lf H"A -RiMC~ H"?;'Ř MO j "H'l'KdMH H &Aro~ 
R-RpHtM1l. AW 1 &pdrO K~lIEC"dRd 11 &OAI1WH lI~ I AO 

filRH'l'HC~. R1l.HC'l'HH'Hoy I &0 Xi-R MSU,H H CTI1IX1l. 

MSlIE I HHK'"h. npH"omHC~ MSK" lro. 1 C'"h.K-R'l'1l. 

&0 CO'l'ROpHWd W HEl M'"h. filKomE "~A -RH W ~. 
-kj ? n ? I n 

pdCC I KOW" mE ero H '"""AEHU,H ero H?;RHWd. 

R1l.HC'l'HHlhi KECh. H" I POA 1l. lI,,'RlIfCK1l. KE"MH C~ 
Kdr21/WE " n""KdWEC~ W ~M'"h.. O~/Rh.EH1l. iKE 

R~ R~lIEC"dR1l. KH~/?;h. K "i. *S. " Ť. H Á. K1l. 

3. "HAH/K'l'd~ ~. KpSr1l.. ř. K1l.1fiI. A~11 I ~d 
-'311---.. -----.--.-60. CfMT~RpA\. II R~'"h. nOKO" /I ko Áw~ K'"h. K-RlI" 

HEM1l. nOKoH~. I C'"h. RC-RMH "?;Rp"tlHh.IMH ErO 

{ld/AH RE?; KHHI1I. HA-RiKf KCH n{ldKE/AHHH no~ 

lIHRd~'l'I1. K1l. CR-R'l'E 1 iKHRO'l'HEM1l. 'l'KOEM1l. PH. 
ME I WC'l'''KH mf &~1l. H?;R' jldHHh.IX'"h. I CROHX1l.. R 

flO{lSrdHHE Hm-R{l'"h.1 HI~IM'"h.. HO nOC-R'l'H M7i'l'h.~ 

CROjE~. H n{lEMiKH H WKdMeHEHiE 1 CPU,d. Hd no" 

Kd~HHi " p,,~SM-R/HHi rp-RXOR'"h. CROHX'"h.. \\ 

RMEC"d 1 R1l. mE nOM~HSRC~ K1l. řOy &~S 1 KO~ 
"HKO rp-RXd C'b.'l'ROpHK1l.. no! MMHKC~ K1l. ;rS 

H RC-RM1l. c"Th.11 M1l.. H nOC"d~1l. c"SrH n{lHHECE I 
'l'-RAO RPd'T'd CRoko R~lIEC"d 1 Kd H?; &OAEC"dK"~ 

rp"Ad· K c'''d!RHOMS r{ldA-R n{ld3-R. r~ d~'"h. 

Boleslav, nezastihl ji. Povolav pak kněze Pavla, 

aby vykonal modlitbu nad ním, pochovali ctné 

jeho tělo, dobrého a spravedlivého panovníka 

a ctitele božího a milovníka Kristova, neboť 

mu sloužil s pobožností a ~ bázní. Krev pak 

jeho, když nechtěla po tři dni jíti do země, 

v třetí pak večer, ani (to) všichni viděli, chrám 

vzešel nad ním. I divili se tu všichni, a ještě dou

fáme v Boha, že se na přímluvu (modlitby) 

a víru (pravověrnost) dobrého Václava i větší 

zázrak ukáže. Nebo vpravdě Kristově muce 

a svatých mučedníků rovnala se muka jeho j 

neboť se radili o něm jako Židé o Kristu, 

rozsekali jej a děti pro něj! zahubili. Vpravdě 

všechen národ lidský velmi ho želel a opla

kával. Zabit pak byl kníže Václav léta 6337, 

indikce 2., kruhu (slunečního) 3.,28. dne měsíce 

záříja Bůh dejŽ pokoj jeho duši na místě věčného 

pokoje, se všemivyvolenýmÍ, (zabitými)2 pro něj 

bez víny, kde všickni spravedliví odpočívají ve 

světle života tvého, Pane. Nezůstavil však Bůh 

vyvolených svých na potupu nevěrným, ale na

vštívil milostí svou a obrátil i zatvrzelá srdce 

na pokání a poznání hříchů svých. Boleslav 

pak, rozpomenuv se na Boha, jak veliký hřích 

učinil, pomodliv se Bohu a všem svatým a poslav 

sluhy, přinesl tělo bratra svého Václava z hradu 

• v ') I toto místo mluví ve prospěch výkladu v předešlé poznámcei je tu řeč o dětech, které zbyly po 
př1vrzencích sv. Václava, zabitých pro něj. 2) Hlaholský text má tu: Hmf fro P4AH H ~'&'f H H coyn, čímž se vysvětluje 
slovo v závorce, 
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c~/rp-kw~. H rp-kx~ MOH H Cf?;dKO/HHh. AtOr1l 

d?;~ R-kM~. H nOAwlmHWd H R~ tWKRH CTro 

RH'T'd I w NCH~~ C'T'pdH~ WA'T'dpAl, I AROJ<, Hd I. 
~ M -

dnA~ HAfmf c-k Cd~ I pfK~ C~'T'ROp~ U,pKRI:\ 

[12] 

60 ob. 'T'O\(. npEHf II CfH~ mE c~ RAl4ECAdR~ KHAI?;I:\ I 
MLl,d Mdp'T'd R~ ·f· A~I:\· Iir~ no/KOH ~ro Áw~ 
Hd /\OHH dRpdaMAH I HCdaKd Hr1tKORd. HA -kmE 

RCH npd I REAHHH n04HRd~'T'1:\ 4d~4Jf I R~CKPÚ~ 
HHAI rd HdWEro 1;; Xd. I ~M~\(mE CAdRd R R'-kKH 

Boleslavi do slavného hradu Prahy řka: "Zhře

šil jsem a hříchu svého i nepravostí svých jsem 

si vědomll • I položili jej v kostele sv. Víta po 

pravé straně oltáře fldvanácti apoštolů", kdež 

byl sám řekl: Vystavím chrám tento. Přenesen 

pak byl kníže Václav měsíce března 3. (sic) dne. 

Bůh dejž pokoj jeho duši na lůně Abrahamově, 

Izákově i Jakobově, kdež všickni spravedliví 

odpočívají, očekávajíce vzkříšení Pána našeho 

Ježíše Krista, jemuž sláva na věky, amen. 

L 446 ob.b 

dMHHI:\. \\ 

B. 

:c. T~H iKE ÁH~. iKHT"iE Ri\diKEHdr~ KHA\SA\ KA\YECi\dKd R~IKWdr~l 

V týž den (28. září). Žívot blahoslaveného knížete Václava českého.* 

Gf HI:\IH-k C~Rb.IC'T'IiCAI npOpO%CKOf CAORO. emE 
--. .......... "AI. J!\. 

r.1dWe O\(C'T'I:\I rd HdWEro IV Xd. CO\( N'T'I:\ CO pf4f 

R nOC.1-RAHAld AIm. H f(Ji\{E MHHM~ HI:\IH-k CO\(LJM 

ROC'T'dHf'T'1:\ CO Cpd'T'~ Hd Cpd'T'il CRNro H CH~ 

Hd WU,d CRoero. H RPd?;H 4.1KO\( AOMdWHH" Ero. 

CdMH cmok HfMHAH CO\( A~'T'Ii. 2 Ad ROťd 2 HM~ 

~ no A -kAOM~ HX~. 3 c-k mE 3 H-kK'T'O KHSI:\ 

RE.1HK~ H C.1dRO~ 4EC'T'IiH~. R~ 4EXfX~ mHRI:\IH. 

HMfHEMI:\ Rpdll'T'HC.1dRIi. 4 H nOAP~miE Ero ?;OROMO 

fC'T'1i 5. MdrOMHp~ 6. H pOAHC'T'd mf C~~ coc-k 

np~RopOAHI:\IH H tlll\O l\peC'T'HWd H. H HdpfKOWd 

HMAI EMO\( RO crJí'M~ KPE4JfHiH. RAl4EC.1dR~. CHU,E 

c-k ?;ORO\(4JiHM~7 no CROEMO\( WC1:\14d~ A -k'T'4JE 8 

H R03pdC'T'E W'T'pOK~. H AlKO CWC'T'I:\ wu,~ fro 

Hle, nyní se vyplnilo prorocké slovo, jež 

mluvila ústa Pána našeho Ježíše Krista. "Ne;" 

boť bude v poslední dnill , jež míníme, že jsou 

nyní, "povstaneť bratr proti bratru svému 

a syn proti otci svému, a nepřáteli (budou) 

člověku domácí jeho"; (lidé) sami sobě budou 

nelaskaví.** A odplatí jim Bůh podle' skutků 

jejich. Byl jakýsi kníže veliký a slávou ctě

ný, který žil v Čechách, jménem Vratislav, 

a manželka jeho se jmenovala Drahomiř. Zplo

dili pak syna prvorozeného, a když jej křtili, 

dali mu jméno na křtu svatém Václav; tak 

nazvali dítě podle svého obyčeje. I vzrostl 

pacholík. A když otec jeho Vratislav měl po-

Varianty: 1) MM, MT 1, MT 2: sblRUJ4r~ není. LSb. SblR .. UJ4rw R Ao\\d, SA~H ~q;; 2_2) LSb. A4 R"~4Cn.; 3_3) LSb. 

sf; 4) MM,MT 2 Rp4THCA4RAh; LSb.: Rp4THCA4R1>.; 5) VČMS není; 6) LSb AP4NA\Hpr..; ')LSb. 30RV'lpE~; 8) tak VČMS., 
V ostatních rkp.: A t:THlpe; 

O) Rukopis má vlastně "sblRUJ4r~" místo "českého", srov. úvod a varianty. - '0) Kolář má "nemilí", prof. 
Pastrnek "nemilosrdní"; z důvodu níže vyloženého kladu "n e 1 a s k a ví". 

[13] TEXT MINEJNf. 21 

Rpd'T'HC.1dRO\( 9 nOCdAH'T'H W'T'POKd Hd CROEM~ 

C'T'OA-k. 10 CdM~ c-k 10 C'T'dp~ 4ddWE CMP'T'H cm-k. 

H npH?;RdR~ II Rpd'T'HC.1dR~. KHAlSH HmE c-k 

'T'or Ad RO CRNH WC.1dC'T'H i mHCKOnb.l. H RCIi 

npH4E'T'~ U,PKRHWH. AOCpWH mE H c;Woc-kPHI:\IH 

mfi~ H HO'T'dpiH. 12 CO RC-kM~ K.1HpOCOM~ ron-kR~ 
~ - ~ ~ ~. 

Wf C'T'O\(~ I1H'T'O\(prl~ R~ U,PKRH. np'T'l:\ld R.1d4U~ 

U,d HdWEd CU,d H npucHoARW Mpid. H RO?;RmJE 

WrrťOKd nOC'T'dRHWd Hd C'T'mENH npt W.1'T'dpEMI:\. 

H C~H fro mf;'~ CHU,f pfK~ ~ Wh. W x7. c..JiH 

'C 
W'T'p04d CHe HMmE CARUI1~ ECH RCAI npdRfAHHKH 

saditi chlapce na svém stolci -sám byl stár, 

očekával své smrti -, povolal Vratislav kní

žete, * jenž byl tehdá v jeho zemi, a biskupy 

a všecko duchovenstvo chrámové. Dobrý pak 

a pravověrný biskup i notar(ij), se vším du

chovenstvem, odzpívavše svatou liturgii v ko

stele přesvaté Paní naší Bohorodičky a vždy 

panny Marie, pozdvihše pacholíka, postavili 

(jej) na stupni před oltářem. A požehnal jej 

biskup takto řka: "Pán Bůh Ježíš Kristus po

žehnejž pachole toto, jakož jsi požehnal vše-

'T'ROd. dRpddMd kddKd. f(JKORd. 13 H R-kH4d"~ em chny spravedlivé své: Abrahama, Izáka, Ja-

npdRoR-kpH~1 U,PEH pdRH~1 dn~wM~ KOC'T'AlH'T'H~ 
Hd 14 i eMHO\(. CHU,E mf pKW~ 15 C.1~OR-kPHOMO\( 

'T'OMOY mHCKOnO\(. H MMH'T'RdMI1 Ero Hd4d'T'~ 

W'T'pOK~ 16 H C;rOA"'T'H~ c~ie~ XpHHM~. H RA" 

Ero CdCd CROAl A~AMH.1d 0\(4H'T'H fro li KHHrdM~ 

koba, a (jakož) jsi korunoval pravověrné císaře, 

rovné apoštolům, Konstantina a Helenu." An 

takto mluvil pravověrný ten biskup, a modlit

bami jeho začal pacholík (růsti),** milostí boží 

chráněn (jsa). I dala jej bába jeho Lidmila 

CMRVCK I:\IM 1:\. nocA-kAO\(Al 18 0\(4H'T'EI1~ cBOe,HO\( . učiti písmu slovanskému, (a) následuje učitele 

rI,OCp-k.H HdRI:\14f pd~0\l'M~\( RCeMO\( R~ COP?;-k. svého dobře, naučil se smyslu všemu brzo. 

~~~~~_~_roCMH mf H 19 KHAl31i Rpd'T'HcAdR~. R~ C~\(~ Poslal jej pak kníže Vratislav na Budeč, i začal 

AH 41:\, U Hd4d'T'~ W'T'pOK~ 0\(4H'T'HCAI KHHrdM~ 

11 d'T' IiIH I:\CKH MI:\ 20 H Hd0'f4UCAI AoCP-k. R 'T'Omf 

RpeMAI 0'fMpe Rpd'T'HCl1dR~ KHAI?;I:\. H nocdAHWd 21 

KHAlSAI RAl4eC.1dRd. Hd C'T'OA-k W'U,d CROfro Rpd~ 
'T'HC.1dRAH. d CStl1dR~ Hd4d nOA ~ HHM~ XOAH~ 

'T'H. 22c-kC'T'd me 22 E4JE ~H~ H R03pdC'T'OM~ 

MdI1~. Md'T'U me ero ApdrOMHp~. H O\('T'RfMH 

?;fMI1~ H A~AH CRWd O\(C'T'pOH. i f(JKO 23 ROCKOPMH 

CHd CROEro APO\(rdrO I COMCl1dRd. U Hd4d R~~ 

se pacholík učiti písmu latinskému a naučil 

se (mu) dobře. V tom čase umřel Vratislav 

kníže. I posadili knížete Václava. na stolec 

otce jeho Vratislava, a Boleslav začal mu být 

poddán; byli pak ještě mladí a vzrůstem malí. 

Matka pak jeho Drahomiř upevnila zemi a lidi 

svoje spravovala. A když vychovala druhého 

9 MM 'SP4THCA4RAdAS; 10 LSb. c:ť lIIE; 11 MM npH3R4; 12 MM, MT 1 HHdTdpiH; 13 MM, VČMS tUlKORd; H MT 2 

K~H'CTo\\HTHH4; 15 LSb. PIK'UJIO; 15 LSb. + paCTH (sr. Vost.); 17 v MM, VČMS. není; 18 VČMS nOCAt:AS4; 19 MM. nemá. 

20 LSb. AdTblH'CKCl; 21 VČMS, MM, LSb + H; 2U2 LSb. So\\CT4 (V. So\\UJ4); 23 VČM, LSb. H UlKO; 

0) Tvar KHo\\~o\\ (v rukop. Carském moskev. synod. knih.) by mohl být i ak. množ. čísla (knížata), jak bychom 
čekali podle textu V ostokovského: I postřihlí (j ej) k níž a taj iná; ale pak by v Minejním textu musil být 
i výrok st:UJo\\ a ne st:. Také vydání Archeografícké komise má KHo\\\jH. - 00) Některé rukopisy (lavry Sergijev. 
a Vostokovský) tak mají a souvislost toho vyžaduje. 
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22 RUSKÉ REDAKCE. [14] 

4ECAdKb. CTp~H'PH A~AH CKWd. H HMAlC'Pd iKE 

C~C'Ppb.1 ·Á· H KAdC'f'd 24 H K iJd~Hd 25 KHAliKid. 

H 26 ~'fCTpOHWd AI. 26 H KO~MiKH 2í HA&'f'b. CH

U,EK~'f Hd KAl4ECAdKd KHAlSAI. H Hd4d ~'fM'Ř'f'H 28 

KHHrdMI1 Ad'f'b.111 Hb.CKHM'h HAH A\K~iKE 28 H~n'h. 

HAH C4JEHHHK'h. 29 Ad d4u K03A1WE rpE4ECKb.ld 

KHHrb.1 H CJOKEHCKiH. 29 H 4'f'AlWE K H'Ř COH'Ř 

. COH"d~Hd PdAH. H Mf 'f'OKMO iKf KHHrdMb. 0'fM'Ř

AlWE'f'b.. HO H K'Řp~ COKp'hWdd KC'ŘM'h ~'fHO

rb.IM'h AORpoA 'ŘAlWE. H H'ŘAHb.ld HdKOPMAAlUH 30 
'i>' 

d ;'f'PdHHb.ld npHHMdWE no EVdI\b.CKOM~'f CMK~'f. 

HiK;d pdHb.1 KOPM"AlWE H~AHXd. H KAoRHU,b. ME 

AdAAlWE WHHA 'Ř'f'H HHKOM~'fiKE. H A~AH KC,,\ 

~'fHOrb.ld H H~rd'Pb.ld KC'ŘXb. MHMKdWE'f'b.. 31 H 

L~pKKH KCAl ~Ad'POM'h O'{KpdCH H K'ŘPOKdWE 32 

K'h H"N Kc'ŘMb. Cpt,EM'h H KCE HMOl 'f'KOPAlUU 

K )/{HKO'f''Ř CKOEMb., H pd~H~'fAlWE iKE 33 M0'fiKiE 

4dXOKb.CKb.ld. 34 H KOC'f'dWd Hd CAl KHAlSb. iKE HM'h 

HitawE
3ó 

ElJU M~d Ai 'H7· H Er Ad O'{MpE W~'h 
A 

fro. Ad EN K03pdC'f'E'f'b.. H CMb.ICAd AOHb.1H Hpd'f'~ 
• T~ 

fro. 'PorAd AldKOA'h HeKOHH MfXO AORPd 4A4h.-

CKOM~'{ pOA~. KHHAE K'h Cp1\d ~Ab.IX'h COK'Ř'f'

HHK'h Ero. taKOiKE HHor Ad KO 36 í~A~ npEAd'f'MAI. 

nHCdHo RO EC'f'b. KCAlK'h KOC'f'dd Hd rHd CKoEro 

i~AH3í nOAOHEH'h T. 'f'H iKE Hd4dWd noc'Pp'Ř
,",d'f'H 38 ROMCAdKd Hd SM. p'ŘWd X04JE'f'b. 'PAl 

O'{RH'f'H KAl4EC"dK'h KH%. COK'Ř4JdKCAI C'h Md'f'E

pi~ CKOE~ H C MO'{iKHH CKOHMH. H 'PHH 39 t H 

SAiH HiKE 40 H'ŘAlWE 'f'0 KAl4ECAdKd Hd~'fC'f'H"H 40 

syna svého Boleslava, začal Václav spravo

vati lid svůj, Měli pak čtyři sestry, i provdali 

je v rozličná knížetství a vybavili je. I vložil 

(Bůh) takovou milost na knížete V ác1ava, že 

počal rozuměti knihám latinským jako biskup 

nebo jako kněz; a vzal-li řecké knihy i slovan

ské, četl v nich bystře a bez chyby.* A netoliko 

že knihám rozuměl, ale i víru naplňuje všem 

ubohým dobře činil, nuzné krmil a pocestné 

(do domu) přijímal podle evangelského slova; 

boží sluhy krmil přehojně a vdovám nedo

pouštěl ublížit od nikoho a všecky lidi,ubohé 

i bohaté, miloval. A všechny kostely zlatem 

okrášlil a věřil v Boha celým srdcem a všecko 

dobré činil v životě svém. I zbujněli mužové 

čeští a povstali proti sobě; neboť kníže jim 

byl ještě mlád, let osmnáct (maje), když umřel 

otec jeho. A když vzrostl a rozhledu nabyl 

bratr jeho, tehdy ďábel, nechtěje od počátku 

dobré .. lidskému rodu, vešel do srdce zlých 

rádců jeho, jako kdysi do Jidáše zrádce. 

Neboť psáno jest: "Každý, kdo povstává proti 

pánu svému, Jidáši podoben jestH. Ti pak po

čali pobádati Boleslava ke zlému (a) řekli: 

Chce tě zabíti kníže Václav, uradiv se.s mat

kou svou i s muži svými. Ti psi zlí, jižto byH 

24 MM H A4CT4; 25 LSb. K jl4CH4; 26,,26 LSb. Ol{CTjlOHCTE III (sr. V.l; 2' MM KAOa\H; 2S_28LSb. KHHr4A\H AdTWHI>CKl!l 

, a\ 29 29 LSb ( . H r.tKW;" • A4 4ljJE K'h.3MIllIUE sr. V.) rjl-k%C~Hd KHHrH H CAOKEHhCKi4; 30 MM, MT 2 KQjlMAIllIUE; 31 LSb. MHMKd4W'[; 

32 LSb. &-kjlOK44WE; 33 MT 2 vynech. 34 LSb. '1I11XgCKHIII; 35 LSb. SIIIIUE, MT 1 Si4IUE; 36 VČMS K'h.; 37 MM, LSb. HlSA-k; 

38 MM, MT 2 nOACTjlEK4TH; 39 LSb. TH IjrH; 4030 LSb. KIllIUETI> RIII'IECAdKd HdOl{'1HAH; 

*1 Text Minejni ('1TIIIWE K H-k cos-k COSAd~Hd PdAH) je tu jistě porušen a nedává dobrého smyslu; ani Vostokovský 
neuspokojuje (njlO'lHTdIllE III K 1. H-k), spíše podle lljinského: IIIAPI>H-k KE~ KAd~Hd (bystře bez chyby). 

11S] 
TEXT MINEJNf. 23 

Kh.lrHd'f'H M'f'pb. CKO~ HE~'h KHHb.I. KAl4EC"dK'h 

iKf pd~0'fM'ŘK'h C'f'pa mKiH nOMAlH0'f CMKO dn;td 

ndKAd rA~4JH 4'PH WU,d CK~erO H Md'PEpb. CKO~. 

H KO~A~HH HAHiKHAlrO CKOEro taK0
41 

CdAt CAl. 

X0'PAI H"diKeMHb.1H HcnOAHH'PH KCAlKO'{ npdKA~'{ 

mím~ H npHKEN ndKH Md'PEpe 42 CKO~ K AOMb. 

CKOH " KMMH nAdKdlllfCAI rAAI CHI~E rH mKe 

MOH He nOC'PdKH HMb. 43 rp'ŘXd KCEMb.. 44 nOMAI" 

H~'{KiKE CMKO npopoKd ARAd. rp'ŘXb. J5 ~HOC'f'H 

MOEd H HEKHA 'ŘHHéča 
MOEro MEnOMAlHH rH. 

'P'ŘMiKE 4'PAlWE Mi-pb. CKO~ \IJHd iKf PdAoKd" 

WECAI W K'Řp'Ř did CKOEro H W HArOAd'f'H taiKE 

'PKOPAlWE. MdMM04JHb.ld KOPMAlWE 46 d4JE CHP0'Pd 

r N WHHAHMd HE AdAAlWE WHHA 'Ř'f'H EH 47 HH" 

;"·"';'""~·;··A~l'l ob.a KOMO'fiKE I i H E4JE C'f'pdHH'1 npHHMdWE H 4B AWHpb.1 

HM'h nOKOH 'PKOPAlWE.
48 

H AlKOiKE pE4eMO T KO 

..... ~.. "" J\\ 0"-C'PM'h EV""IH Md'P'fHW EVdAHC'POM'h C'PlldHeM'h 

H'ŘX'h H HE KKEAOC'PE ME H Hdr'h Uf WA 'ŘC'f'f 49 

MEH!. HOMH'h H-k
50 

K 'PEMHHU,H
ó1 

H Me nOC-R" 

'f'HC'PE MEHE CHp-R4b. W W~~HM'h 'PorAd WHA0'f'f'b. 

'f'iH K M~'{KO'{ K'Ř4H0'f~ d W NCHo'f~ HiKE co" 

'PROPWE cid HArdd 'PorAd KHHA~'f'f'b. K iKHSHb. 

K-R4H0'f~. 'f'0 CHAI H"diKeMb.1H KHAl3b. nOMb.IW" 

AAlWE 52 K CP'D,H CKOHM'h. 53 d4JE K'PO HH4JiH HAH 

AOMdWHAld H C'PpdHb.IAI KCAl WA-RKdAl H KOp" 

MAlM H d4JE AH KO'POpb.1H npH4E'f'HHKb. U,pKKHb.IH 

HAH C'ÍleMHHK'h npHWRHiKeM'h IlpHHN'Pb. 55 K HEMO'f 

H & HCK0'flldWE H AOHpO 'f'KOpAlWe Kci. H· U,pKKH 

iKE R'Ř O'{C'PpOJfil'h KO 56 KC~ rpdA~ 57 H R"rO-

Václava navedli vyhnati matku svou bez viny. 

Václav však, znaje bázeň boží, pomněl na 

slovo apoštola řkoucí: "Cti otce svého i matku 

svou" a "Milovati budeš bližního svého jako 

sám sebeH. Chtě blahoslavený naplniti vše

likou spravedlnost boží, přivedl nazpět matku 

svou do domu svého a velmi plakal, řka takto: 

"Pane Bože můj, nepokládej jim všem (sic) 

to za hříchll • Vzpomenul pak na slovo pro

roka Davida: "Hříchů mladosti mé a nevědo

mosti mé nevzpomínej, PaneH• Proto ctil matku 

svou, ona pak se radovala z víry syna svého 

a z milosti, kterou prokazoval. Malomocné 

krmil; bylo-li kde sirotku ubližováno, nedal 

ublížiti jemu od nikoho; též pocestné přijímal 

a dobrý jim pokój činil, a jakož je řečeno 

v svatém evangeliu evangelistou Matoušem : 

"Pocestným jsem byl, a nepřijali jste mne, 

nahý, a nepřioděli jste mne, nemocen jsem byl 

(a) v žaláři, a nenavštívili jste mne II , totiž na 

levici tehda (jsoucím), i půjdou ti do trápení 

věčného, a (jsoucí) na pravici, kteří činili tyto 

dobré (skutky), tehdy vejdou do života věčného. 

To (al takové pomýšlel blahoslavený kníže 

v srdci svém; byl"li kdo chudý, buď domácí 

nebo cizí, všecky odíval a krmil, a přišel-li 

k němu některý služebník kostelní nebo kněz, 

M 
4t LSb. + H; 4a jinde všude: MTPI>; 43 jinde všude; HAn; 44 MM Kci;;; 4; v dr. sp.: rjl-kX'l.; 45a LSb. HEK-kAEHi4; 

46 MM, MT 2 LSb. KOjlMAIIIWE i 41 LSb., MT 2 EIII; 48.4R V dr.: AOKjI'h.; LSb. H AOSjlO HM'h. TROjllllWE (Vostok. AOSPOTKOPIIIWE); 

49 LSb HE WA-kI<lCTI; M VČMS s-kx'h.; 51 VČMS, MT 1 K TEMHHU.W HE noc-kTHcTE; 52 LSb. nO,\\WWAIII4WE; 53 V dr. sp,: 

CgNA\'h.; 54 MM KOjlMAIII; 55 VČMS njlHAETh, LSb. njliHAET'h. í 56 LSb. K'h.; v dr. sp.: &0; 57,,57 MM není; 
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'PROpI?We HAI'h..
57 

H somid pdSb.1 COSPdR'h. W 

RCi:X'h. ti1~b.IK'h. H CM\(ilmd ~d HEro CO'PROPh\MI" 
X 

110 RCA\ Ai-hf K'h. sr~\( ti1K0 58 REIIHLJ,e ti13hlLJ,EX'h. 

O\(C:'PPOEHlfE A\\HpdrO H mEtldHHdrO KHA\SA\ RA\< 
-- A 

'-IEClldRd. H R03MmH EM~\( S'h. Hd CEPLJ,H CHLJ,ER~ 

Mb.ICllb. CO~Ad'rH LJ,~I{ORb. KO HMI? c'Pro dKpddMd. 

R .'ro mE RpEMA\ KCi:d AidROtI'h. HmE H~ Hd'-lMd 

mHdRHAA\ POAd '-lii'-ld SOtIECi\dR~\( II~KdRdd K'h. 

A 
cpLJ,e ErO H HdO\(C'rH Ero Hd Hpd'rd CRoEro. 1711\0< 

mE H WKdHHdr0 59 C'Í'ollolKd HmE CORi:tpd ~ME 

Ud spd'ri.o CRO.o 60 R Cpt,H 61 CROEM'h.. H3SH Spd< 

'ri.o 60 CKOI~ H IlpHHAt'h. RlldC'rh EAHH'h. K pOC'T'EH 

~EMIIH. d HE Ri:AO\(tpE 62 WMtpEH'id sádd 63 1711,0 

CM\(rH smid 63 HE 'T'O\(He MElJh HOCA\'rb.. HO K IlW< 

rHSEilb. HPHC'T'HRb.IMb.. 'rdKO H 'rR 311b.IH cORi:'r< 

HHLJ,b.1 AidKOIIH HmE cORi:tpdWd64 ~lIdd RO CpL'l,HX'h.65 

CROHX'h. C'h. SOMClldROM'h. Hd SlIdil\fHdrO KHA\SA\ 

RA\'-IEClldRd. IlpHHAEiI\E AHb. C'Í'r0
66 

dRpddMd K 

HeMO\( il\f si: HlldllUHHhlH wsi:'r'h. CROH 'rRO< 

pA\llH li RECfilh\WECA\ W sosi:. WHH mE. 'ror Ad 

slIiE 6i cORi:'rUHLJ,H AidROtIH RO~RdWd SOMClldRd 

H CORi:'r'h. CO'rROPWE HEIlVid3HfHb.1H W SlIdil\EH< 

IHMb. KA\'-IEClldRi:. ti1KOil\E H iKHAoRE W Xi: R 

1lE{lb.Rdd 1Ii:'T'd. SA\X0\( il\E CrVEH'iE LJ,{lKRH 'ror Ad 

447 ob.b i:Xd. S~MClldR'h. RO rp~ R'l!. II «EMO il\f Wd~HA\d 
-X 

R H.oil\e 'rROPA\WE Ilpd~~HK'l!. C'rb.1 ES3MEtHHI\'l!. 

1\0~Mhl H AdMidHd. H WCM\(WdR'h. SlIdil\EHHhlH 

1\HA\Sb. RA\'-IEClldR'l!. C~.o Mf'T'0\(prH.o.
68 

X0'ri:R'l!. 

jemuž bylo ublíženo, on (takové) vykupoval 

a dobře činil všem. Kostely pak zřídil ve všech 

městech a dobře činil jim j a boží sluhy shro

máždil ze všech národů, a služba Bohu za 

něho se dála po všecky dni, jako u velikých 

národů, zařízením dobrého a žádoucího km

žete Václava. I vložil mu Bůh do srdce tako

vouto myšlenku, vystavěti kostel ve jméno 

svatého Abrahama * (sic). V ten pak čas ďábel, 

jenž (jest) od počátku nenávidě rodu lidského, 

vsel zlé věci do srdce jeho a navedl jej proti 

bratru jeho, jako i bezbožného Svatopluka, 

který se na zlém usnesl proti bratřím svým 

v srdci svém. Zabil bratry své a převzal vládu 

sám v Ruské zemi, nevěda o pomstě boží, že 

sluhové boží ne nadarmo meč nosí, ale na 

záhubu bezbožných. Tak i tito zlí rádcové 

ďábelští, kteří obmýšleli zlé v srdcích svých 

s Boleslavem proti blahoslavenému knížeti V ác

lavovi. Přišel pak den svatého Abraama (sic), 

jemuž byl Blahoslavený slib svůj učinil, a vese

lil se v Bohu. Ti pak zlí rádcové ďábelští tehdy 

pozvalí Boleslava a radou se uradili nepřátel

skou o blahoslaveném Václavovi, jako Židé o 

Kristu v dřívějších letech. Bylo pak "Posvěcení 

chrámull j tehdy jel Boleslav (sic) do hradu. 

V neděli pak (byly) slavné služby boží, v nichž 

se slavil svátek svatých dobrodinců** Kosmy 

5~ MT 2 + R .... j 5g LSb WKddHHdN CRii\TOnOAKd j 60_6' v tištěných VČM (str. 2189): "R C~l\H CROIM .... H3&H &JldTi/o" není j 

omyl tiskařský, ježto se tak čte v obojím rukopise, Ve VČMS č. 174, 1. 1055 i VČMS č.986, 1. 945v jsou ta slova, 

tak jak se čtou v našem originále. V LSb., MM, MT " MT 2 "H3&ilO &JldTHIO CROIO H njlHHMY", .. j 61 MM R1o. CPl\b1 í 

62 LSb. HI d:Aii\lpE j 63_63 není v LSb., opisovač je chtěl připsat po straně, ale zapomněl í 64 LSb. C1o.Rinpddllld j 

ti; MM R .... Cpl\hlX .... j 66 v MM neníj 61 jinde v dr. sp.: 3MH, 68MT2 "HTOjlrilOj 

0) Všecky Minejní rukopisy takj zkažením z "Emerama". - 00) Kosma a Damian slovou &E~M"~),"HHl\H 

(dobrodinci), ježto, jsouce lékaři, beze mzdy léčili (aváQyuQOL). 

[17] TEXT MINEJNI. 25 

i:Xd'f'H R Adl CROH R SOp~i:.69 SOMCAdR'h. il\f ME 

AdN EM~\( MOIIA\CA\ C Illld'-lERHhlMk CIIORMI'l!. 

~'k 
riiA\ CHLJ,e: Kdl\O X0tpEWH WXd'f'H Spd'rE. RHHO 

H MEA'l!. RCe tJ, i:IIO HMi:.o O\( cme. UlH mf HH
7u 

WpE'-IECA\ fM~\( H ME<kXd R'l!. AOM"h. CKOH. H Rci:A 'l!. 

Hd 71 KOHb. CKOH Hd'-ld'r'l!. Hrpd'f'H CO cII~rdMH CRO< 

HMH Hd AROpi: SOtIEClldRIIH. 'ri:MiI\E MHHMh ti1KO 

1l0Ri:AdWd EMO\( Hd AROpi: H pi:Wd EMO\[ CM\(SH 

Ero. KI1A\iI\E RA\'-IeClldR'l!..72 X0tpE'rh 'rA\ ~SH'rH ROM< 

ClldRb.. WH mf ME HMti1We
73 

Ri:phl CIIORECH 'rOM~. 
A ~ 

H RC.o HdN;-K.o CRO.o RO~MiI\H Hd srd. H 'rOH 

AHb. ReCh nHWd H RECfIIHWdCA\ O\( SOilEClldRd. 

H K'l!. 'T'~ il\E HOtp'l!. 74 CHHAOWdCA\ pd'rHHLJ,H 75 

HiI\e 'riH ~lIiH rORi:'rH H Ll,H R'l!. rHi:RECEH AROp'l!.. 

IlpH~RdWd K curk INMCddRd HmE CO'rROpHWd 

~ilb.IH 'f'rb.. H HEIlpid~Hm b.IH 76 co Ri:'f''l!.. ti1l\Oil\E 

K IlHi\d'rO\( cHHAowI il\HAORe Hd Xd i\thICIIA\tpE 

+\. N ". ,I, ..L 
~lIdA\. 'T'dl\Oil\E H WHH ~IIH 'riH 'f H. 'r·..:MmE CA\ 

nOAORA\4H. ~~K1s:tpdWd l{dl\O Sb.IWd O\('SH'f'H (!) rHd 

CRNrQ. p'kWd ti1KO 1l0HN'rb. Hd O\(''f'pEH.oK' K'l!. 

Ll,pI\RH. si: RO RA\'-IEClldR'l!. MElli:HHRh I\'l!. LJ,Ep'KRH. 

rii.ollH K cmi:
77 

'ror Ad O\(RHEMb. ero. O\('f'p~ mE 

&b.mWI~ K03ROHHWd o\('T'pm.oI~. RA\'-IEClldKb. mE 

3 • 
KHJ9I O\(Cllb.IWdR'h. 3ROHeHIE H pEllE CHLI,e. CildRd 

'rH rH SOil\E MOH. ti1KO Adll ECH CRi:'T''h. H AO< 

c'rHrH\['f'H O\('f'pd CErO. H R'l!. 'rOM'l!. '-IdCi: R~EMh 

CMIAdllid CROA\ WSO\[RCA\. H IIHLJ,i:
78 

CROE O\[MhI. 

H 1l0HN Hd ~dO\('rpEHK'I~. H II OC'rHil\E H SOM< 

a Damiana. A blahoslavený kníže Václav, vy

slechnuv svatou liturgii, chtěl jeti do svého domu 

spěšně*. Boleslav však jemu nedal, prose jej 

. plačtivým hlasem, řka takto: uProč chceš od

jetí, bratře? Víno a medovinu všecku mám 

u sebe.' 1 On pak neodepřel jemu a nejel na 

svůj hrad, a vsed na svého koně, začal hráti 

se služebníky svými na dvoře Boleslavově. 

Proto míníme, že jemu pověděli na dvoře 

a řekli mu služebníci jeho: "Kníže, Václave, 

Boleslav tě chce zabíti:1 On však neuvěřil 

tomu slovu a všecku naději svou na Boha 

vložil, a ten den celý pili a veselili se u Bole

slava. A v tu pak noc sešlí se nepřátelé, ti 

zlí rádcové, do Hněvysova dvora, pozvali si 

Boleslava a konali zlou a ďábelskou radu. 

Jako se sešli k Pilátovi Židé proti Kristu, 

obmýšlejíce zlé, tak i ti zli psi, jim se podoba

jíce, radili se, jak by zabili pána svého. Řekli : 

uPůjde na jitřní do kostelaU 
- Václav totiž rád 

chodil do chrámu - (řkouce k sobě) utehdy 

zabijeme ho.u Když bylo ráno, zvonili na jitřní. 

V áclav pak kníže, uslyšev zvonění, řekl takto: 

"Sláva tobě, Pane Bože můj, že jsi dal světlo 

a (dal jsi mi) dosíci jitra tohoto.'1 A v ten čas 

vzav sandály své, obul se a tvář si umyl 

a šel na jitřní. I zastihl jej Boleslav ve vratech. 

V áclav pak ohlédnuv se řekl: uDobrý den, 

ClldR'l!. RO Rpd'f'i:X'l!. RA\'-IEClldR il\f W~pi:RCA\ H pane, včera •• .'1 Ale k Boleslavovi sklonil se .. 
pE'-IE AOSP'h. AHb. rH R'-IEpd. SOMClldRO\( mE IlpH< ďábel k uchu a rozvrátil srdce jeho. že, tasiv 

69MMK .... &~t, MT',MT2, K' &Ojl3t, LSb.R' &WJl3tj 70 LSb. HEj 71 v MT' neníj 72LSb. Kii\'1EC"dR"í 73 ve 

všech rukopisech: HE HMii\IIIE, ale v LSb.: HE IiIl11d RtjlW (ve Vostok.: HE lil KtPW)j 74LSb., VČMS 1l.~1JI"j 75 MM 

PdAHHlJ,hl í 76 ve VČMS není j 77 LSb. R co&t j 78 V dr. sp .. : "Hl\E j 

0) K1o. &Op~t (R .... &jl3'k)-spěšně, ve všech Minejních rukopisech, vzniklo asi zkažením z K .... llJld~t (viz. leg. 

Vostokov.j hlaholské leg. K~ lljldr,,). 

4 
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HH4f AidRM'ho RO 78aoyXOy. H pd~RdpH CP~f fro 

Ad H~'hoRAfK'ho Mf% CROH H UlTR'RljJdR'ho CHU,f. 

Hb.IH-R 'f'm-R XOljJ~ CMHH79 'f'oro Cb.I'f'H. H 0'1' AdPH 

CAdiKfHHdro Mf4fMb. no rAdR-R. R~4fCAdRb. iKf 

WCpd'f'HRC~ H pf4f. 4'f'0 fCH OyMb.ICAHA'ho80 IDGf 

H Cpd'f'f
80 

cif. H,"'ho fro nORfpiKf H C'f'd HdA 'ho 

HHMb. H pf4f fMOy 4'f'0 'f'm-R81 Cpd'f'f H82 3AO 

CO'f'ROpHX'ho· H npH'f'fK'ho fAHH'ho ID COR-R'f'HHK'ho 
X 

448 a 'f''Ř83 OyC-RKHOy / I R p~KOy83 CAdiKfHHdro KH~S~84 

R~4fCAdRd. WHiKf HcnoyC'f'iH H nOC-RiKf KO U,PKRH. 

AidRMH iKf COR-R'f'HHU,H 4HC'f'd85 H 'f'Hpd OyCHC'f'd 

fro R u,pKOlml. ARfpfX'ho. rH-RRb.K"S6 iKf npH'f'fK'ho 

npocoN fMoy pmpd Mf4fMb.. H HtnoyC'f'H AX'ho 

CROH CAdiKfHHb.IH. r~~ CHU,f R P~'íu,-R 'f'ROH 87 

npfAd~88 AX'ho MOH. oycHWd iKf R'ho 'f'OM'ho rpdA-R 

C HHM'ho MC''l'HHoy89 ff MAffHoy d Hd HHb.ld MOyiKH 

HAoWd np04fe. WRb.1 H~CHWd d MOnHH pd~~ 

C-RrOWdC~ no ~fMA~M'ho d MAdAfHU,d H~CHWd 

fN PdAff. dCiKid pdRb.I ff HffljJfffi
90 

norpdRffRwf 

H Rb.lrHdRWf fi ~ 3fMAH. d iKfHb.1 ft ~d MOyiK'ho91 

AdWd. WHH iKf nCH
92 mnpid~HfHH OyCHRWf rHd 

CRoero. 'f'Hpd iKf pf4f HAfM'ho H fljJf Hd rfu~ 
CRO~. Ad fAHHO~93 WiKdA-RfWff Rpd'f'd ff M"Pb.. 

COAfCAdR'ho iKf pf4f. WR KdMO C~ fH A -R'l'H Ad 

HiKf
94 

HH-RMH AOCn-Rf'f'b.. ID R~4fCAdRd iKf IDHAO~ 

Wd pfKWf 95 fro H m COXpdHb.Wf fro. Kjldd 96 iKf 

nonb. R~fMb. CAdiKfHHdro npt U,PKORi~ nMOiKH 

meč svůj a odpověděv takto: "Nyní chci ti 

lepším nad to býti/' udeřil Blahoslaveného me

čem po hlavě. Václav pak obrátiv se řekl: "Co. 

jsi si to usmyslil, otče (sic)* a bratře?" Chopiv 

ho povali1 (jej) a stál nad ním a řekl mu: 

"Bratře, co jsem ti zlého učinil?" A přiběhnuv 

jeden z rádců těch, sekl do ruky blahoslave

ného knížete Václava. Ten pak pustil jej a běžel 

ke kostelu. Ale ďábelští rádcové Čista a Tira 

zabili jej ve dveřích chrámových. Hněvsa (sic) 

pak při-běhnuv probodl mu žebra mečem. 

I vypustil ducha svého Blahoslavený, řka takto: 

"V ruce tvé, (PaneLU odevzdávám ducha své

ho" • Zabili pak v tom hradě s ním Mstinu a He

lenu a na jiné ostatní muže šli; jedny zabili a 

druzí se rozběhli po krajích, a děti pobili pro 

něj. A boží sluhy a chudé olol1pivše vyhnali ze 

země a ženy jejich za muže provdali. Ti pak 

psi ďábelští zabili pána svého. Tira pak řekl: 

"Jděmežještě i na naši paní, ať opláčeš na

jednou bratra i matku!" Boleslav však řekl: 

"Nikam se nepoděje, až jinými dospěje."*** 

Odešli pak od Václava, rozsekavše ho a nepo

chovavše ho. Krasej pak kněz, vzav Blahosla

veného, před chrámem ho položil (a) pokryl jej 

tenkým plátnem. Uslyševši pak matka jeho, že 

78a V dr. sp,: KO 'OI(XV', v LSb. Ko. ~I(XlS j 7D LSb. místo "SOAHH"- IOHIH (ve Vostok,: ~I(HfH) j 80c 80 LSb, '!TO iCH 

OI(A\h1CAa ev Sp4Ti j 81 LSb. ndi: j 82 v LSb" MM toho není j 83_83 LSb, H Ol(á'!i K PI(KOI( (ve Vostok.: Ol( MpH K PlSKV'); 

84 v MM není; 85LSb, 'IICT4 (Vost. 'I "CT4); 86 tak i v VČMS, MM, MT', MT2 rHtshlc4 mi, LSb, H rH"hblC4 mi; 

87 LSb, + ríi (také i v Vostok,); 88 LSb, nd:; 89 MM M"h.CTHHlS; Do LSb. HHlfJ~; 91 jinde: 34 MlSmH; 92VČM, 
MT 1 MT 2, MM místo: "nCH" - KCH, v LSb, nCH; 93 v tišt. vydání 'AHHoro, ale v originále: IAHHOIO j ~1 LSb. 

A411'; D5 tak ve všeC'h rukopisech m, jl43áKUJI ·(Vostok.l; v LSb, P4K'UJIj 96 MM Kjl4C4' ml; 

O) Rukopis lavry Sergiev, dí Sp4Ti, a všecky rukopisy vyjímajíc Minejní, - •• j Toto přidávají kromě ru
kopisu Sergiev" Vostokovský i hlaholské, - o •• ) Jako jinde i zde je toto místo nejasné; zde mimo to ještě větší 
nesnáz působí 3, sing, Aocnii:iT"'! všude jinde L plur, Mcniml"h.! 

[19] TEXT MINEJNf. 27 

nOKpb.1 frO 'l'OHKO~ nAdljJdHHU,f~. OyCAb.lWdRWd97 

iKf M;H fro oycifHd COYljJf98 CHd CROfro. H npH~ 

'f'fKWf99 HCKdWf fro. Oy~R-RRWH iKf H npHndAf 

K'b. cpt,~ H'O. H nAd4~ljJHC~100 COCHP"Wf 101 

0YAb.1 'f'-RAd fro CHd cRof H COCpdRWH iKf H Nf 

CM-R mC'f'H R A~ CROH. HO R nOnOR-R AROp-R 

WMb.IRUH H WCAfKWf H H HfCOWd H H nOAO~ 
m 

iKHWd H R U,pKRH. OyCO~RWH C~102 Md'f'H fro 

CMP'l'H H C-RiKd I R'ho KpORd'f'b.I. C'f'pdWHd CO 
- 'A. 

fC'f'b. CMp'f'b. ID 4~iK~~ pyKoy Ad f~ m XO'f'~Wfl03 

npf'f'fpn-R'f'H. CMfCAdR iKf X0'f'~ oycH'f'i ~ H 

nOCAd no Nfd ~Ab.lH COR-R'f'HHU,H. H WHH iKf wtWf 

H m ORp-R'f'OWd fd. 'f'oy npH~R"Wd nond ndRAd 

H Ad MOAH'f'Roy 'f'ROp~'f'b.l04 HdA HHMb. H no~ 

rpmowd iKf 4~HOf 'l'-RAO CTrO H CAdiKfHHdro 

R~4fCAdRd Aocpdro H npdRfAHdro105 CP4f'f'U,d. 

H XpfpA~CU,d 106CAOyiKH'f'fAb. co C-R CPoyl06 co 

CAPOrOR-RHifMb. " co C'f'pdXOM'ho. H KpORb. Ero 

107 no 'JT9HA~H Hi pd4H R ~fMA~ H'f'H R'ho .p. 

iKf AHb. KpORb. fr~107 nO'f'9mHC~. H U,PKRH R~b.IN 
H"A'ho HHM'ho RC-RMh A~AfMb. RHA~ljJHM'ho 'f'oy 

H AHR~ljJHMC~. d H fljJE HdA-R~ljJiC~ CO~-R ff 
448b H Hd MOAH'f'ROy CAřoR-RpHdro R~4fCAdRd CMW~ 

4~A~ I1IRAb.W~C~. ROHC'f'HHHOy co XR-R MOYU,-R 

108I11Rt\b.WHC~ H C;b.IX'ho M4~U, 'ho npHAOiKHC~ 
MOyKd Ero. H COR-R'f''ho CO'f'ROpHWd W HfMb. I1IKOiKf 

'C 
i~Am W X'Ř nOC-RKOWd iKf H 111 KOiKf H ndRAd 

syn její jest zabit, přiběhnuvši hledala ho; 

uzřevši pak (jen. padla na srdce jeho a plačíc 

sbírala údy těla syna svého a sebravši (je) 

pak neosmělila se odnésti do domu svého, ale 

ve dvoře knězově umyvše a oblékše jej, nesli 

a položili jej v kostele. Obávajíc pak se matka 

jeho smrti, uprchla do Charvát; neboť strašná 

jest smrt od cizích rukou, že ji nechtěla pře

trpěti. Boleslav pak, chtě ji zabíti, poslal za ní 

zlé rádce; oni pak šedše nenalezli ji. Tu povo

lali kněze Pavla, aby modlitbu konali nad ním j 

pochovali pak ctné tělo svatého a blahoslave

ného Václava, dobrého a spravedlivého ctitele 

božího a milovníka Kristova, neboť sloužil Bohu 

s pobožností a s bázní. A krev jeho po tři dni 

nechtěla jíti do země; třetí pak den se ztratila 

(krev jeho) a chrám vzešel nad ním, ani všichni 

lidé to viděli a se divili. A doufáme v Boha, že 

se (i) na modlitbu (přímluvu) blahoslaveného 

V áclava větší div zjeví. Neboť zajisté Kristově 

muce (zjevivší se) a (muce) svatých mučednic ~ 

(sic) rovnala se muka jeho; i radu konali o něm 

jako Židé o Kristu, rozsekali jej pak jako 

Pavla a děti pro** Krista zahubili. Vpravdě 

97 jinde Ol(CAhlUJ4RUJE mi; v LSb, 0I(CAhlW4KUJ1I'; 98 LSb. COl(ljJH; 99 VČMS npHTOKUJH, LSb, npHTfKUJH; 100 LSb, 

nA4'1lOljJJJ; 101 LSb, C"h.SHjl44UJE; 102 jinde: OI(GOillRWH mi C.I\; 103 LSb, HE XOT.I\4UJE; 104 LSb, CTKOpI (Vost, Co.TKOpJ); 

105 LSb, H; 106_106 LSb, CAOl(mHA so d: SrOl( (v Vostok.: CASmH SO EMS); 10'_107 není v tištěném vydání omylem 

tiskařským, ve VČMS L 1055v, VČMS Č, 986 1. 947; i ve vydání Kolářově j 108 v tišt. vydání, i v originále 

VČMS č. 174 L 1055 ob,: xi-k M'iiiL\H IlIKAIo.UJHC.I\ HCT~ M<mL\ .... Čtení: "MOI(L\-k" red, vydání chybně, V LSb,: X~-k 
MOI(L\-k IlIKA ... UJHC.I\ H c'ř~ M<mL\~ i v rukop. Vostok,: lí~-k MlSL\H H CTblX"' MlS'IEHHKo.. 

·1 Všecky rukopisy tak; ale Vostok, a hlaholské MOI('IEHHK"', - •• j Rukopis náš sice vynechává P4i\H, ale 
to se čte i v Minejích Mílut, a Tulup. 1_2, podobně jako v ostatních redakcích. 
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H MA~HL"d {;109 HSRHWd. CQ HC'1'HHI-Dy CCh Hd~ veškeren národ lidský (sic) velmi plakal pro 

PQA~ lJARlJhCKiH CMMH CAl nAdKdwe frQ PdAH. něj. Zabit pak byl kníže Václav léta 6337, 

QyRifH~ mf RhlC'1'h KHAlSh CAllJfCAdC~ C~ Aifi. 

~. '1'. A~. HHAH~d C~ C. Kpoyr~ CAHU,~ i'Yo 

MyH-R H 110 Mb,d Cfn'1'fMRpid C~ Kii. R~ iKf 

nQKQH AW~ C C-RlJHfH iKHSHH CQ CC-RMH H~~ 

RpdHHhlMH HNiKf CCH npdcfAHiH oynQlJHCd~'1'h.111 

CQ CC-R'1'-R mHCQ'1'H-RM~ '1'CQHM~ rii. Hf WC'1'd· 

CAAlf'1'h mf R~ 112 H~RpdHHhIM~ CCQHM~.1l2 C 

nQPSrdHif HfC-RpH~. HO nQC-R'1'H 113Mrrh CCQ~.n3 
,.,. X' _ 

npfMmH WKdMfHfHHQf cpu,e H Hd nOKddHlf. npo~ 

pd~SI\l-RWd rp-RX~ CCQH.HiKE npQAidWd KPQCh 
, 

HfnocHHHoy~. RQMCAdC mf nQMAlHoyCCAI K~ 

Rř~y C~ 114 nAdlJfMh H CQ C~~t.IXdHmMh riiAl. 

Rmf nQMOSH MH
1l5 rp~WHQMOY H M~HC~ R~'I'AH 

MH. H n~CAdC~ cAoyrhl CCQAI Ad npHHfcoy'1'h 

'1'-RM RAdiKfHHdr~ KHAlSAI CAllJECAdCd RPd'1'd frQ 

H~ R~MCAdCAAI rpdA" npQsp-R
116 

H riiAl CHU,f. 

dS~ CQrp-RWHX~ rp-RX~ MQH C-RM~ H Hf~d· 

KOHid MM d~~ ~Hd~ H npt
o ,\lHQ~ U'1'h ccer A". 

~ 

H nMQiKHWd ErQ R~ U,pKCH C'1'drQ dCp"dMd 

.oiKE R-R CdM~ C~tdA~. WAECHS~ C'1'pdHQy WA~ 

'1'dpAl.117 cT. '1'~17 dnrO\(. npHHfCfH~ RhlC'1'h KHAlSh 
c .. .... .... 

CAllJECAdC~ MU,d Mdp'1'd C~. r. AHh Rr~ nQKQH 

AW~ Er~ Hd MH-R dCPddMQC-R HCdKd idKQCd 

HAEiKE CCH npdcEAHiH O\(n~lJHCd~'1'h 118 lJd~lJJE 

COCKpWHie Mp'1'ChIHMh. EMQ\(iKE nQAQRdE'1'h CCAlKd 

CAdCd119 ~h " nOKAdHAlHiE CQ RE~HdlJdAHhIM 
'1'"120 ",Ú,M~H C~ níhrhlM~ H RArhIM~ " iKH~ 
CQ'1'CQPAlLJl"Mh '1'"121 AXQM'h. HhIH-R H np"CHQ 

" C~ C-RKH C-RKQM~. dMHHh. 

indikce 2., kruhu slunečního 3., (luny) a měsíce 

září 28. (dne). Bůh pak dej pokoj duši (jeho) 

ve věčném životě se všemi vyvolenými, kde 

všichni spravedliví odpočívají ve světle života 

tvého, Pane. Bůh pak nezůstavuje vyvolených 

svých na potupu nespravedlivých, ale navštívil 

milostí svou (a) obrátil zatvrzelé srdce jejich 

na pokání: poznali hřích svůj (ti), kteří prolili 

krev nevinnou. Boleslav pak rozpomenul se 

na Bůha s pláčem a vzdycháním řka: "Bože, 

pomoziž mně hříšnému a buď mi milostiv." 

A poslal sluhy své, aby přinesli tělo blahoslave

ného knížete Václava, bratra jeho, z hradu Bo

leslavova do Prahy/řka takto: "Zhřešil jsem, 

hříchu svého jsem si vědom a nepravosti své 

znám, a jest přede mnou vždycky." I položili 

jej v kostele svatého Abraama (sic),** který 

sám byl postavil, na pravé straně oltáře "dva

nácti apoštolů". Přenesen (pak) byl kníže 

V áclav měsíce března 3. (sic) dne. Bůh dej 

pokoj duši jeho na lůně Abrahamově, Izákově, 

Jakobově, kdež všichni spravedliví odpočívají, 

očekávajíce vzkříšení z mrtvých i jemuž pří

sluší všecka sláva, čest a klanění s Otcem, 

jenž jest bez začátku, a se svatým a blaho

slaveným a oživujícím Duchem, nyní i vždycky 

i na věky věků, amen. 

100 MM, MT 1 MT 2 )(4 P4AH i 110_110 LSb. ASH4 Hi 111 LSb. nO'lHK4~Th (tak i Vost.) i 112_112 LSb. H;JGP4HH~ cKoA (tak 
i Vost.)i 113_113 MM, LSb. ;\\HAOCTH~ CKom (také i Vost')i 114 LSb. Ci 115 VČMS hiHi; i 116 ve všech rukop. tak i v LSb 
npo3i; (Vost.: np43i;) i 11 7_117 LSb. oý RL i 118 LSb. nO'lHK4~Th i 119 LSb. + Hi 12U21 jinde není "TH", v našem ruko
pise v obou případech přetrženo. V LSb. "TH" je v řádce. V starších redakcích toto "TH" skoro vždycky se psává. 

*) Text Minejní je zde porušen (npo~pi; snad místo K"b. llP4~i;, hlah. Kh llpdrh).·- .*) Tento omyl sv. Abra
hama (místo sv. Víta) se čte ve všech Mineíních rukopisech. 

II. 

Josef Vajs: 

CHARVÁTSKOHLAHOLSKÁ REDAKCE 

PŮVODNí LEGENDY O SV. VÁCLAVU. 

ÚVOD A TEXTY. 



Literatura: V. Jagié, J1ereH.IJ.a O CB. BSlqeCJIaBi>, BaprnaBa, 1902 (PyccKiit <PI1JIoJIor. Bi>CTHHK, str. 92-108). 
Téhož: Analecta Romana III. (Archiv fiir slavische Philologie XXV, 1903, 9-20). - Fr. Pastrnek, Slovanská 
legenda o sv. Václavu (ve Věstníku Král. české společnosti náuk, v Praze, 1903, VI, 1-88). V. Vondrák, Nový 
text hlaholský církevněslovanské legendy o sv. Václavu (v Časopise Českého musea, 1903, 145-162); srov. 
téhož: Zur Wiirrugung d. altslov. Wenzelslegende . •• Sitzungsberichte ph. Mst. CI. 127, Wien, 1892, XIII. -
Jos. Vajs, Nejstarší breviář chrvatsko-hlaholský, v Praze, 1910. 

Charvátskohlaholská redakce původní legendy o sv. Václavu vešla ve známost nejpoz
ději. Nehledíc k několika variantám, jež připojil J. Kolář již v letech sedmdesátých minulého 
století k textu Minejnímu z hlaholského breviáře Rumjancov. musea v Moskvě, kde se zacho
val jen začátek této legendy (srov. Prameny dějin č. I, 127-129), byly všecky tři dosud 
známé úplné texty této recense objeveny teprve v prvních letech našeho století. Legenda 
o sv. Václavu zachovala se jako liturgické čtení, podobně jako Pannonský život sv. Cyrila
Konstantina, v rukopisných charvátskohlaholských breviářích. Jsou to zejména tyto: 

a) Breviář Lublaňský (v Lycejní knihovně v Lublani, zn. C 161 a/2 na ll. 134-136). 
Podle záznamů naposlednim listě pochází tento kodex z Istrie (z Berma) a podle kalen
dářní tabulky na L 169 byl napsán koncem XIV. nebo poč. XV. století. Bližší bibliografická 
data o něm viz v mém spise: Nejstarší breviař chrv.-hlaholský, str. XIV-XVI. Podle tohoto 
rukopisu vydal úplný text naší legendy prof. V. Jagié ve vzpomenuté rozpravě: J1ereH.ll.a 
O CS. BwtecJlas'B,-ostatní liturgické texty tohoto kodexu na den 28. září otiskl Jagié v Archívě 
f. sl. PhlL XXV, 1903, 11-12 a 18-19. Označuji jej značkou L. 

b) Breviář Novljanský. Novi (neboli: Nový Vino dol) jest městečko v charvátském Pří
moří; v kapitolním archiVu chovají se tu dva objemné pergamenové kodexy (breviáře) ze 
stol. XV. První z nich byl napsán od kněze Jiřího v Novém r. 1459; obsahuje 466 listů 
in folio. Vlastně jsou tu svázány v jedno breviáře dva; prvý rozměrů 36 X 28 cm, druhý 
36 X 24 cm. V této druhé části, psané písmem hustějším a méně úhledným, se čte úplný 
text slovanské legendy o sv. Václavu. Nalezl jsem jej zde r. 1902, téměř v téže době, kdy 
prof. Jagié zpravoval veřejnost o textu charvátskohlaholském breviáře Lublaňského. Podle 
tohoto novljanského rukopisu vydal úplný text legendy, s kritickým rozborem textů ostat
ních recensí, prof. Fr. Pastrnek (ve Věstníku Kr. české společnosti náuk, v Praze, 1903). 
Podrobnější popis řečeného breviáře jsem podal ve spise: Nejstarší breviář chrv.-hlaholský, 
str. XXI-XXV. 

c) Breviář Římský ze XIV. stol. (1379), dříve v archivu Propagandy, nyní v knihovně 
Vatikánské (zn. Illir. 6). Kodexy Illir. 5 a 6 řečené knihovny jsou vlastně dva díly jednoho 
a téhož breviáře z r. 1379. Podle přípisu v druhém dílu na 1. 219 z r. 1387 byl breviář ten 
napsán pro chrám sv. Jana v Tl'ibichovicích za vlády knížete Anže Frankopana, pána na 
Krku, Senji a Gacce. Tu na ll. 181a-182d se čte vedle Pannonské legendy o sv. Konstan
tinu-Cyrilovi i staroslov. legenda o sv. Václavu. Tento text vydal prof. V. Jagié (viz Archiv 
f. sl. Philologie XXV, 1903). Různočtení z něho uvádím pod značkou R. Bližší bibliografické 
zprávy o tomto breviáři viz v mém spise: Nejstarší breviář chrv.-hlaholský, str. XLV-LIl. 
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d) Mimo tyto tři jest ještě hlaholský breviář v Rumjancov. museu v Moskvě, ze 
stol. XV. (1443). Kro~ě zprávy, kterou o něm uvádí prof. Pastrnek, že totiž byl koupen 
P. J. Sevastjanovem v Rímě, nemohl jsem se o něm dověděti ničeho bližšího. J. Kolář, jak jsem 
podotkl výše, uvedl z něho některá různočtení k textu Minejnímu. * Ale legenda tu není 
obsažena celá, nýbrž jen začátek; různočtení z něho uvádím pod značkou M. Ještě menší 
zlomek staroslov. legendy o sv. Václavu (pět prvních vět) se zachoval na listě 487v dru
hého Novljanského breviáře, psaného popem Martincem v Grobniku nad Rjekou v letech 
1493-1495. Ale následující list s legendou je vytržen. Bližší zprávu o tomto rukopise viz 
v mém spise: Nejstarší breviář chrv.-hlaholský, ll. XXVI-XXX. 

To jsou tedy dosud známé prameny naší legendy redakce charvátskohlaholské. Jako 
prof. Pastrnek položil jsem za základ čtení breviáře Novljanského, z důvodů, o nichž bude 
řeč níže i ostatní texty uvádím k němu ve způsobě - různočtení. Podle vročení a přípisů 
v jednotlivých breviářích je text knihovny Vatikánské nejstarší; ale nelze říci, že by vynikal 
nad ostatní obsahem nebo po stránce jazykové. Čtení Římského breviáře bývá nejčastěji 
zkráceno nebo je tu leccos vynecháno i a po stránce jazykové nelze vůbec dát přednost 
žádnému textu hlaholskému před některým blah. textem druhým. Jednou je v tom některé 
slovo nebo tvar starší, po druhé v onom. Vůbec je viděti, že všecky tyto texty pošly z jednoho 
pramene, a odchylky nebo varianty sluší přičísti přepisovačům. 

Na př. var.-2 ~'CHC'1' CE N, C'CHC'1" CE L, Éili Ri var. 16 pOAWd N, POiKA'LUd L, pOAHKIUH 
RM; 28 MdWO'{' LN, i\\Hco'{' ~; 58 AOHAEiKe R, AOH'AEiKE NL; 113 K'~Kpd'T%1h. f N, K'~Kpd'1'H 
LRj 157 u.,p1i:KKmHMh. NR, u.,pKKeHOMh. Lj 1670npd!Hi ce N, O'{'C'1'll'MH CE LRj 197 H'Ad NR, 
KdAd Li 198 "dHMh., N, "d'1'HMh. L, oyCHEM' R; 234 C{ld'1'pd L, Cpd'1'd NRj 273 C{l-R/KAHlh. N, 
Kp-R-hmh. R, Kp-RAdH L; 249 pd~C-Rroy CE L, (ld~C-RrOWe CE N, v R vynecháno j 259 nOHA -RMh. 
L, nOHAEMh. N, nOHAHMo R; tamtéž 0YCHEM LN, 0YCHHMO R; 260 O'1'HAo'{' LN, o'1'HAowe R a pod. 

.. 2. ~iná je otázka,v jakém poměru je charvátskoblaholská redakce k redakcím ruským, 
)lhoruske (Vostokovově) a severoruské (Minejní). Prof. Jagié ve vzpomenuté stati (JlereH,ILa 
O CB. BWleCJIaBt 4-5) vyjádřil poměr řečených tří redakcí takto: "Rumjancovský text zů
stává jako dříve hlavním rukopisem, jemu sluší i dále zaujímati první místo, protože je 
obsahem bohatější nežli text hlaholský, v své soustavě pak neutrpěl pozdějšími vsuvkami 
tolik, jako rukopis Minejní. Ale v jednotlivostech může být text Rumjancovský opraven 
textem hlaholským, který zachoval mnohé starobylé rysy v jednotlivých slovech. Zvláště 
se to jeví na těch místech, kde se i Minejní rukopis odchyluje od Rumjancovského a při
léhá k hlaholskému. ** 

Tu jsou vyjádřeny i přednosti textu hlaholského, i v čem hlaholský text ustupuje 
textům cyrilským. 

Hlaholský text vyniká starobylostí jazyka. Tak se tu čtou slova Mh.Wd (MdWd) - cyr~ 
~~~-

Oj V poslední době mi oznamuje prof. Iljinskíj dodatečně tato data: Kodex má 250 pergamenových listů 
(22 X 31 cm); text je psán, jako obyčejne, ve dvou sloupcích charvátskou hlaholicí, podle přípisu na 1. 246 v, 
před rokem 1443. (Srov. L. Viktorov: Co6paHI1e pyKoul1celí n. 11. CeBacTSIHOBa, MocKBa, 1881, str. 75-77.) 

00) K t0';lu. d~dávám.' že text Rumjancovský může být leckde opraven i textem Minejnfm, zejména tam, 
kde se text MmeJOl shodUje s hlaholským nebo kde je textu hlaholskému bližší, jak uvidíme níže. Takových 
míst je dosti. Podle čtení Minejního i hlaholského působili zlí rádcové na Boleslava a ne na Václava, jak má 
text.Vostokov.; také pron~sledování po smrti sv. Václava je srozumitelněji líčeno v textu Minejním a hlahol. 
nežhve Vostokovském, aJ. v. Nelze však přeceňovati texty cyrHské (ani Minejní ani Vostokovský) tou měrou 
jako by text hlaholský byl pouhý výtah z nich. Tomu odporuje stránka jazyková, která naSVědčuje, že řečen~ 
charvátskohlaholské rukopisy jsou přímé opisy, třebas leckde zkrácené, původního textu hlaholského. 
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"H'1'oyprHIl1; C"drOA-R'1'h. - cyr. RI\drOAd'1'h.; Cpd'T'p'h. (v L) - cyr. Cpd'1''h.; nH'1'-R'1'H - cyr. nH~ 
'T'd'T'H, Kp'h.MH'1'H; I\dIl11YH (Evd'Qcúw. sedeo in insidiis, číhám) - cyr. nOMKH'T'H; tvary o'{''1'e 
(oY'1'AI) - cyr. o'{' AdPH, O'{'C-RKHO'{'; HCKph.HHH - cyr. C"HiKHHH; HHEr AO'{' - cyr. 0AHHOKd, EAHHO~ ; 
p-RCHO'T'd (Kh p>RCHO'1'0Y) cyr. C'h. HC'T'HHOy; O'{''1'phHIl1 - cyr. ?;dO'{''T'Ph.HIl1; starobylé tvary 
silného aoristu, o nichž byla již řeč výše aspoň při některých rukopisech, jako pd~C-Rro'{', 
O'1'HAo'{', vedle mladších pd~C-RrOWE ce (cyr. pd?;C-RrOWd CIl1), WHAOWd; rovněž přechodníky 
minuléj jako: OCPd4Jh, nO'{'4Jh, pOiKAhWd, KMiKh.WO'{', pd~Kpd4Jh.WO'{'. Již tato zásoba· slovní je 
dostatečným důkazem, že text v breviářích charvátskohlah. je zbytek původního hlahol
ského textu legendy svatováclavské. 

Avšak nejen jednotlivá slova, tvary a rčení, ale celá místa jsou zachována v textech 
hlaholských vérmJj i nežli v recensích cyri1ských, v rukopise Vostokovském i Minejních. Tak 
na př. starším se zdá Jagiéovi rčení v breviářích hlaholských: -RKO CHC'T'h no A'c '1' p H 4.1 H H 
nežli čtení Vostokovské Il1KO Ch.! oyAl'1'H EMOY ROMC'h.; nehledíc k tomu, že se ve všech 
hlahol. breviářích souhlasně s textem Minejním čte jméno biskupa, který postřihl sv. Václava, 
HO'1'dph. (HMEHEMh. HO'1'dpd), HO'1'dPHH (v textu Minejním), praví se ve Vostok. o spiklencích: 
"HiKE H-RWd .&Al4eC"dKd H d o Y 4 H "H K HAd '1' H Md'1'eph. CKO~ Hf?;'h. KHHh.l", kteréžto čtení zase 

. třeba opraviti podle hlaholského: H d O Y C '1' H "H K H r H d'1' H (nebo H~rHd'T'H). - Ve Vos tok. 
rukopise čteme o sv. Václavu K'h. HEMOYiKE (t. j. sv. Emeramu) c-Rwe o C -R 4.1 d H 'h., kdežto 
v hlaholských textech zase svorně O C -R '1' d H I.. (OC-R'1'h.Hh), t. j. devotus. - Vostok. text 
s Minejním máj že sv. Václav zřídil chrámy ve všech městech CORpdK'h. COiKlAI pdCh.! ... 
O Tr 'h. C C -R X 'h. Ih\ ~ hl K 'h., kdežto hlaholský (NL) praví prostěji a pravdivěji: GMyiKH'1'E"H 
COiKHE Kl.. HHXh. KEI\h.MH KPdCHO 0'1' I.. M HOr I.. -R ~ H K I.. (o MHorHXh -R~HKh.) oynpdKH. Oslovení 
Václava ve Vostokov., AORp'h. C-R HdM'h. r O C n O AH H 'h. KE4Ep'h., nebo v Minejním, AORp'h. 
AEHh, r o C n o A H, K4Epd, je nepochybně správněji v hlahol. textě: "AOCdph. C-R HdMh. C" O y~ 
iK II R H H Kl..· R4Epd". - Za slova (po zavraždění sv. Václava a jeho druha Mstiny): d HHhl1h\ 
M~yiKH "AOWd K'h. COP?; -R, v hlaholském textě (NL) čteme: np04H iKE rHdWE c' II p drl.. . 
Kolář a prof. Serebrjanskij míni, že C'h. HOp~-R vzniklo zkomolením ze znění K'h. IIpd~-R: 
- Také stran věty M"dAm'u.,e iKe HXh. (R přid. Ero PdAH) H ~ A d K H W E má Jagié za to, že 
neobvyklé H~AdKHWE v hlaholských rukopisech je původnější nežli obecně známé H~CHWd 
v textech cyrilských ("d MI\dAEHu.,H H~C"Wd ErO PdAH"). - Jeden z vrahů Václavových radí 
Boleslavovi: Ad 0AHHOCd o A O" -R e W" Cpd'T'd CKOEro H Md'1'fph. CKO~. Takto je v rukopise 
V ostokovském. I zde, jak se zdá, zachovalo se původní čtení lépe v textech hlaholských: 
Ad HHEr AO'{' O KdE W H Cpd'1'd H Md'1'E(lh.; také Minejní text Ad EAHHO~ O iK d" -R e li H Cpd'T'd 
H Md'T'Eph. je hlaholskému OKdEWH bližší nežli Vostokovskému 0AOiI-REWH. . 

Ovšem, jak ukazuje srovnáni textu hlaholského s Vostokovským, scházejí v hlaholském 
některé důležité zprávy: nejmenuje se chrám, kde se konaly postřižiny Václavovy i neuvádí 
se jméno sv. LidmilYj báby sv. Václava, nepřipomíná se její zásluha a účastenství ve vyu
čováni vnuka písmu slovanskému; též účast otce Vratislava při učení latinském na Budči 
jest vynechána i nemluví se o Vratislavových sestrách; není tu zaznamenáno, že bylo V ác
lavovi osmnáct let, když měl zaujmouti knížecí stolec po smrti svého otce; není tu zacho
ván letopočet zavraždění sv. Václava. Kromě toho jsou tu některé zprávy zkráceny j nej
častější výpustky ze všech jsou v hlaholském textu Vatikánském. Zato však textem hlaholským 
se potvrdilo jméno biskupa, kterého povolal Vratislav k postřižinám sv. Václava, Notar, a 
textem Novljanským, jak připominá prof. Pastrnek, se zjistilo jméno jednoho z vrahů V ác
lavových T o y iK d, které se nečte v žádném jiném textě, ani cyrilském ani hlaholském. 

5 



34 REDAKCE CHARV Á TSKOHLAHOLSKÁ. [6] 

Také není jisto, byly-li všecky zprávy, o které je text Rumjancovský (Vostokovský) proti 
hlaholskému bohatší, hned v původním sepsání legendy. Není nemožné, že se tam dostaly 
až později, do redakce ruské, třebas z pramenů jinak hodnověrných (z legendy o sv. Lidmile). 
Nezamlouvá se mi mínění, že by hlaholský text legendy byl hý-val nějak soustavné zkra
cován; aspoň tomu nenasvědčují některé přílišné podrobnosti, které, kdyby bylo běželo 
o krácení, nejspíše by byly mohly býti vynechány. Tak na př. podrobnost, že pohřbili Vác
lava v kostele sv. Víta (i to by stačilo) "na pravé straně oltáře dvanácti apoštolů". 

3. Ježto se zachovala hlaholská recense legendy svatováclavské v liturgických knihách 
staroslovanských obřadu západního, naskýtá se konečně otázka, v jakém poměru je tento 
text k ostatním církevněslovanským textům západního obřadu. S tím souvisí též otázka 
o původu první staroslov. legendy o sv. Václavu vůbec. Všichni slavisté hned od počátku 
pozorovali, že v naší legendě jsou některé bohemismy, a také na ně ukazovali. * Připomenu 
zde jen ty, které všichni uznávají, a pomíjím, v čem se někteří rozcházejí. Nesporný lexi
kální bohemismus je slovo "milovaW( ve smyslu "amare" (II~AH K~Ch\, O\{ROP"h11t:\ H ROPd'T'''hIIt:\, 

A\ H II O K d W e). S tí~ hned spojuji slovo "nemilý" na počátku legendy, jehož si všiml již 
prof. Vondrák (v CCM. LXX, 148), LJMKrkU,H RO R"\{ N\{'T'I\ cmrk H e M H II H. V původní staro
slověnštině má MHII"h., jak známo, poněkud jiný význam. Prof. Vondrák ukazuje na Frisinské 
zlomky; ale již souvislost sama nedovoluje bráti toto slovo ve smyslu staroslov. MHII"h.

HEMHII"h.. Autor legendy uvádí toto místo legendy ve spojení s Mat. 24, 7, kde se též ve 
v. 12 praví: refrigescet caritas multorum. Na to naráží autor jakožto na známku "posled
ních dnů" j proto překládám slovo "eMHIIH českým "nelaskaví", ač snad tohoto smyslu 
v staroslov. původně nemělo. - Jiný nepochybný bohemismus je slovo "kostel": nOllOiKHUU 

H K' K O C'T' e II rk CTrd gHM (LN; v R je neméně zajímavá var. K Ll,HMH'T'prk !). - Podobně 
místa K"h. Ll,p~Wh.KH CKh\'T'''h11t:\ MdpHIt:\ a ROiKHIt:\ pdR"h1 zřejmě ukazují na západ, kde byla 
tato rčení pod vlivem latinským ("ecclesia sanctae Mariae" a "famuli Dei") obvyklá. Prof. 
Pastrnek připomíná, že týž výraz K'b. Ll,p~Wh.KH CKh\'T'''hIl~ .illdpHIt:\ se čte v Moravsko-Pan
nonské legendě o Konstantinovi (Slovanská legenda o sv. Václavu 43), a že výraz ROiKld 

pdR"h1 se vyskýtá též v rukopise Frisinském (tamtéž str. 62). Ovšem obě tato místa čtou se 
jen v recensích ruských; první místo je v textu hlaholském vůbec vynecháno, a za druhé 
tu čteme CII"\{iKH'T'eAe ROiKHe. 

Legenda byla původně napsána písmem hlaholským. Důkaz máme v tom, že údaje 
28. září a 4. března (přenesení ostatků sv. Václava) jsou v hlaholských rukopisech hlahol
skými písmeny správně vystiženy. Omyl v legendě Vostokovské a Minejní (v datu 3. března) 
se vysvětluje transkripcí cyrilskou, kde .r. má platnost 3, kdežto hlaholské .'li. má platnost 4. 

Kromě důvodů jazykových a grafických nasvědčují mnohé jiné okolnosti tomu, že naše 
legenda byla původně sepsána v éechách. "Původce její," praví prof. Vodrák, "uvádí místní 
a osobní poměry s takovou důkladností, s tolika podrobnostmi, jak se to jen tenkrát může 
díti, známe-li vše z vlastní zkušenosti, z vlastního nazírání. Mluví o chrámu sv. Marie, podo
týká, že byl sv. Václav poslán na Budeč, aby se tam učil latině, uvádí město Boleslav 
dvůr Hněvsův, chrám sv. Víta, že v něm na pravé straně oltáře "dvanácti apoštolů" byÍ 
sv. Václav pohřben, udává jméno českého kmene Chrvatů, kam se utekla Drahomíra atd" 
(Srov. V. Vondrák, ČČM. 155.) • 

I časové okolnosti se s tím srovnávají. Legenda byla napsána od očitých svědků brzy 
~---

. *j Přehled kritických úvah o staroslov. legendě o sv. Václavu viz v uvedeném spise prof. Fr. Pastrnka, 
str. 6--25. 
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po smrti sv. Václava, snad při přenesení jeho ostatků do Prahy. Legenda, která se i o tomto 
přenesení zmiňuje, začíná slovy "Hle, nyní se naplnilo slovo prorocké". Přese všecky různosti 
a varianty, které si snadno vysvětlíme putováním a přepisováním textu, ať na jihu na půdě 
charvátské, či na východě na půdě ruské, obecné se uznává, že originál této první legendy 
svatováclavské byla památka staroslověnská oblasti české. Podle této legendy, psané v ée
chách v X. století hlaholský!!, písmem, jsme si mohli opraviti bývalý názor o vzniku a 
o stavu slovanské liturgie v Cechách, jakož i o prioritě písma hlaholského. "Nevěděl bych 
skuteč!lě," praví Jagié, "jaké další důkazy by se měly žádati, abychom trvali při přesvědčení, 
že v Cechách, na dvoře knížecím, slovanská liturgie od Lidmily jako dědictví byla zacho
vána a také vnuku Václavovi úcta k ní byla

v 
vštěpována, a že brzo po jeho smrti vypra

vovam o mučednictví sv. Václava složené v Cechách samých bylo hlaholským písmem na
psáno." (Viz Analecta v Archivě f. sl. Philologie XXV, 10.) 

Ovšem že se vždy najdou .jednotlivosti, které třebas nemohou vyvrátit uvedená fakta, 
vzbuzují jakési pochybnosti stran původu legendy. Tak na př. prof. Vondrák, pokud nebyla 
blíže známa hlaholská redakce naší legendy (LNR), pomýšlel, opíraje se o text Vostokovský 
a Minejní, na oblast ruskou (srov. Zur Wiirdigung .•• str. 15-17). Nyní zase se mu zdálo, 
že asi i v původním zpracování legendy byly některé odchylky od prvotní staroslověnštiny, 
na př. slovo Hcnll~HH'T'H (K'CdK"\{ npdKA"\{ ROiKH~) (viz ČČM. LXXVII, 436). Ovšem dodává, 
že se tento výraz nemůže vztahovati jako nějaká dialektická zvláštnost k nějakému území, 
ale že má jen ten význam, že je to změna původního textu. Prof. Vondrák poukazuje dále 
na rčení K' prkCHO'T'O\{, které by ukazovalo na území pannonských Slovinců; ale není jisto, 
byl-li tento výraz v původním zpracování, text Vostokovský má K"h. HC'T'HHO\{. Vzhledem 
k příbuznosti textu, kde se vypočítávají dobré skutky sv. Václava, se zpovědní formuli 
latinskou, podle znění německého, vyznívá konečný soud Vondrákův o původu legendy v ten 
smysl, že legenda o sv. Václavu byla sepsána na území, kde byl latinsko-německý ritus 
znám. Vondrák má dokonce za to!, ~e je pravděpodobné, že autor byl původně latiník a že 
se jen pfiučil církevní s;ovanštině (CCM. 148).* V tom se mi zdá, že si prof. Vondrák odporuje. 
Pravíť na str. 439: "Na druhé straně je nápadné, jak původce naší legendy. jemuž tu a tam 
uklouzlo slovo prozrazující jeho řeč, jeví v jednotlivostech takovou důkladnou znalost cír
kevní slovanštiny, že se jí skutečné musíme obdivovati!" Myslím, že tím opravuje prof. 
Vondrák sám sebe a že místo jeho neurčitého označení sluší klásti původ naší legendy tam, 
kde se obecné hledá, t. j. do staroslov. oblasti české. 

. *j Ovšem jinde se prof. Vondrák vyjádřil zřetelněji a klade puvod legendy na území charvátské (srov. 
Jeho studii: O puvodu Kijevských listu a Pražských zlomku, 92). I kdybychom dali za pravdu teorii Vondrá
kově stran puvodu ll. Kyjevských, při legendě o sv. Václavu je přirozenější, že se tato legenda, Čechem 
v Čechách psaná, dostala jak na Rus tak i do Charvátska, nežli domněnka, že by nějaký Čech, očitý svědek 
těchto událostí. v X. století byl psalo nich na půdé charvátské. 



L. 420 b 

H(d) C(KE)rr~r~ KUpECA(d)Kd Hc(n~KrkA~HHKd)l 

Na (den) sv. Václava vyznavače. 

Of HHHf ;úmc'1' Cf 2 npO~KOf I CMKO, fiKf 3 H 

CMh. řl. H~h Hc~/OYXh4 pfllf. E.O\jAf'1" R0
5 

pfllf 61 
K' noc'"rkA'HEf A'HH, fiKf M'HHMhl HHHf CO\jlJ.lf,7 

KC''1'dHf'1'h R' pd'1'h H~ I d Rpd'1'd, C'Hh Hd O[\d, H 

KpdSH 8 1I~ I "KHKO\j AOMdlJ.1H fro. lJ0t R09 'CR-! 
rk RO\jAO\j'1'h

10 
HfMH"H, H K'SAdC''''/'1'h HMh Řb.ll no 

AfAOMh HXh. E.HC'" IH 12 iKf K'HES f'1'fph 13 K' lJfCrkXh I 
HMfHfMh .c:Pd'1'HC'''dKh, iKmdl iKf fro HdPHU,MMd 14 

ÁPdrOM"'1 HPd. H 15 pOAWd 16 CHh C' KOH npR'RHd'" I 
U,h,[H]1h Kp 'C'1'HC''1'd H,H HdprkC''1'd181 HMf fM~\j. 

.c:flJ.lfC"dKh . .c:S'Pd'" / C'1"WO\j iKf fMO\j 19 rkKO 20 n02'1'''' 

PHlJ.IH 1 H, npHSKd 21 .c:pd'1'HC"dKh Ol\h f~ / ro Hd 

nOAC'1'pHiKmHf 22 RHCKo\jnl d 23 HMfHfMh HO'1'dpd, 

H 24 C K"HPHKHI fro;25 [H]26 K'cnrkK'wHMh 27 iKf 

HMh MdW'" I 0\j 28 [fMO\j 29] KdSdMh RHc'KO\jnh 0'1'''' 

pOK I d 30 nOC'1'dKH H 31 Hd KPH"rk [U,prkK- / Kf 32] 

C'1'fflfHhHrk
E
Mh npfAh 01\'1''''1 dpOMh, H nMm 33 H 

Hle, nyní se naplnilo slovo prorocké, jež řekl 

sám Pán náš Ježíš Kristus: "Neboť bude,'1 řekl, 

"v poslední dnyu , jež mysltme nyní že jsou, "po

vstane bratr proti bratru, syn proti otci, a ne

přátelé člověka (budou) domácí jeho/' Neboť 

lidé k sobě budou nelaskaví,* a odplatí jim 

Bůh podle skutků jejich. Byl jakýsi kníže 

v Čechách, jménem Vratislav, a žena jeho jmé

nem Drahomíra. Zplodivše syna svého prvo

rozeného, pokřtili jej a dali mu jméno Václav. 

Když vzrosti, takže mu měli (po prvé) ostřih

nouti vlasy, povolal Vratislav, otec jeho, k po

střižinám biskupa jménem Notara s kleriky 

jeho. Když odzpívali mši, biskup pojav pachole 

postavil je na úhlu stupňů před oltářem a po

žehnal je řka: "Pane (Bože) Ježíši Kriste, 

požehnej toto pachole, jakož jsi požehnal všecky 

K nadpisu: v L se čte: CEKTE&jld . ji . di . AdHh., a po hymně: &Cd CIIO\"lK&d &O\" AH W EAHN A~'1, d CE '1TH t. j. celé 

oficium budiž jako na svátek jednoho mučedníka, ale toto čtení (zvláštní); v R: Hd .wh. é7-o JiEljlECAdKd A\-í"HKd, a po 

modlitbě toliko slovo ~TH (čtení). 2 C'&HCT' CE L, .fu R; 3 Ko a vynechává násl. HLi 4 vynech. M; 5 vynech. 

RM; 6 vynech. Ri 7&0\"AOl(IjJE L; Bpřidává Nl(T' M; °lKEM; 10~ &OYATh. c&t Li t1r-;;: Ri 12&HCT' L,;r.; Ri 

13 vynech. LRM i 14 H';HMh. R, HdjlHL\dEMd HMEHE"'Ih. Mi 15 vynech. R i 16 jlOlKA'lUd L, jlOAHKWH RM i 17 vynech. 

LR. Slova v hranatých závorkách jsou podle srovnání s ostatními rukopisy nenáležitá. 18 Hdjlii:CTd lKE R i 

19 K~'jldCTE lKE Mi 20 přid. ~ LRM; 21 t R i 22 nOTCTjlHlKEHHE R, přid. ErO LR, přid. npH~Kd R, vynech. 

Hd nOA'CTjI. ErO Mi 23 &;HrO KHC. LRM; 24 vynech. H LRM; 25 CJ" CROHMh. EMO\" K'AHjlOMh. LM (K'AHjI'roM'), R 

(KAEjlHKOMh.) j 26 vynech. LR, v R se počíná nové čtení se značkou ~; 27 nii:RlUHM' Mi 28 MHCOV' R i 29 vynech. 

LRM i 30 O;'1E R; 31 rd L; 32 slovo L\jlimKE v N je přeškrtnuto, v ostatních vynecháno, patrně písařský omyli 
33 &';;;H LRMi 

*) Překládám takto staroslověnské "HEMHAH"; bližší výklad viz v úvodě v odst. 3. 
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pfKH: řH.[ ~ 1] Hco'('", jxe, 2 RAKH O'J'pOKd CfrO, 

L. 420 c rkKOiKf ;U-I dKH 3 K' Cf npKAHHKH 4 'J'KOf; CHU,f i 
iKf 5 S' 6 RAHHf,"" nOAhC''J'pHiKmh! RHC'J'h. 7 

TrkMiKf 8 M'"HMh rkKO R'" 1 AHMfMh RHc'Ko'('nd 

- '" 9 101 'J'oro npKAH-j dro H MH'1'KdMH fro Hdllf'J'h 

O'J'pOKh pdC'J'H 11 RAdroArk'1'",~ IDKHflO XPdHHMh.
1Z 

HdKHlIf iKf 13 K'HHr~ I H CMK'lm' CKHf H Ad'J'HH' CKH~ 1 
f 14 AORprk. 15 O\jMp'KWO'(' 16 iKf 0",0'('1 fro, 17 

nOC'1'dKHWf lJfCH 18 KHE'" 13d Cfro .c:flJ.lfC"dKd CHH-I 

d fro. E.OAfCAdK' iKf RPrrh f'" I ro PdC''J'rkdWf nOA' 

HHMh19, Rrk", I Wf'J'd 20 iKf OlJ.lf 21 OHd MdAd 22, Hd I 
Md'J'H fro 23 ÁPdrOMHpd O'(''J'KM'" I H 3J\~, H 

A~AH 24 C'J'pOH AOH'AfiKf 25/ K'SPdC'J'f 26 .c:flJ.lEcARh,1 

H K'Sp~! dC'1"WH 27, Hdllf CMh C'J'pOlf'J'H 1 A~An 
C'KOf 28. E."droA rk'1'H~ iKf I RmHf~ KHC'J'HHO\j 29 

gflJ.lfCA~ i dKh K'HfSh 30 m '1'KMO KHHrH Hd-/ KHlIf 

AORprk 3t, Hd 32 KfpO~ Ch'" I KpWEHh RoR . .c:CrkM' iKf 

HHlJ.IHMhl AOR'Pd '1'KOpdWf
33

: HdrHf OkjrkKdwe, 

Ad II o'('lJ.Iu 34 IIH'f'rk", I dW~,B5 C'J'pdHhHHf npHEMdWf 

no I iiiACKO\j36 r"dco'('.37 '&'AORHU,38 iKf I ORHA rk'J'H 

Hf AdAHWf, 39 A~AH40 0'('~/Rorf41 H Rord'J'f 42 

MHAOKWf
43

j R; pdRO'J'd~lJ.IHMh CAO'('iKd"'/Wf,44 

U,PoRKKH M'HOrHE SAd'J'O~ 1 Mh KpdWdWf . .c:epO'('f 

O'('RO K' iid 45! K'CMh C'~fMh, 46 K'Cd K"drdrk; 

'1"KOpdWf, rkiKE KO"HiKAO MO-; rdWf 47 K iKHKO!J'rk 

spravedlivé své;H a tak s požehnáním byl 

postřižen. Protož míníme, že požehnáním toho 

spravedlivého biskupa a jeho modlitbami začal 

pacholík růsti I milostí boží jsa chráněn. Naučil . 

se pak písmu slovanskému i latinskému dobře. 

Když pak umřel jeho otec, ustanovili Čechové 

knížetem tohoto Václava, syna jeho. Boleslav 

pak, jeho bratr, rostl pod ním; neboť byli oba 

ještě malí. Ale máti jeho Drahomíra upevnila 

zemi a spravovala lidI až vzrostl V ácla v ; a když 

vzrostl, začal sám spravovati svůj lid. Milostí 

pak boží se kníže Václav ne toliko knihám 

dobře naučil, ale i ve víře byl dokonalý. Všem 

pak ubohým dobře činil: nahé odíval, lačné 

krmíval, pocestné (do domu) přijímal, podle 

evangelského slova. Vdovám ublížiti nedal, 

lidi chudé i bohaté milovalI služebníkům bo

žím posluhovalI mnohé chrámy zlatem okraš

loval. Věře zajisté v Boha celým srdcem svým, 

všecko dobré činilI cokoli mohlI v životě svém. 

I vynech. Li 2 H~pdHAlR' Mj 3 &:KHAh. ECH LRM; np;AHIIE LRM; 5 vynech. L; 6 c' LRM i 7 ~ .Jl; 
nOA'c. LRM i 8 počátek nového čtení v L označený ;r;. v N iniciálkou i M Tim'lKAE; 9 HAl. ErO vynech. L; 

10 Nd'lE L; 11 přid. H RM i 12 X'jld'\\h. sic R; 13 vynech. lKE RM i 14 vynech. M; 15 A R, AOSjlO M, ~ii:AO AO-

wk Li 16 začátek nového čtení v R se značkou ;r; i 17 přid. nO'lTOKdlUE H 'lECH R i lB H (místo 'lECH}; 19 ~ n~A' 
HHMJ" pdCT. LRM i 20 S-RXOTd LRM; 21 vynech. L; 22 OS4 Á1dAd LR, ~,OS4 OIIJE MdA4 Mi 23 HO LRM i 24 vynech. 

AIOAH Mi 25 AOHAElKE! R; 26 H K~jl4CTh. L; 27 vynech. H K'~jI. LRM i 28 vynech. Hd'lE c. C. A. C. R a přid. fo zna

ménko nového čtení i 2g vynech. Li 30 ~ KHE~' &. i 31 AOSjlO R i 32 příd. II LRM j 33 R'CHM'... AOsjlO TROjlE Mi 

3' AdKdlOljJE M; 35 nHTtii:lUE L, nHTdlUE MR; 36 EtACKO\" L, EtACKOMI> RM i 37 CAOK0V' Mi 3R &'AOKIIl\E M; 3g ~ HE AU.tlUE 

oSHAtTH L, HE A. 03AOSHTH R, HE A. OSt,l,HTII M a přid. Hi 40 příd. RCE LR, K'e,x' H Mi 41 o\"sorHE LRM i 42 sordTHE 

L, H sor. vynech. RM; 43 MHAO\,E M, zde končí text breviáře Mi 4' s~\' CAO\,lKEIjJHMh. pdSOTdlUE R i 45 s;\" L; 
'íK , 46 příd. CROHMh. L; 41 AIOlKdlUE L, v R od pozn. 44. takto: U,jlKKME H K'CtAI" CAOV'lKHIlHMh. R HHXh. AOS jld TKOjldlUE i 
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C'COfMb.. 1 I Pd3rM-RC'we 2 mf [Cf]3 4ECb."/KH 

MH,4 A'-RC"OY K,,-R3b."! woy" C cp'u,e 6 HXb., 

-RKOiKf H IlP-R" j E 7 C cpu,e HI-OA -R 8 nj1EAd'T'Md! 

L. 420 d rIM,9 c' CTdWE 10 Hd "Pd ccoero I .&eLjJEC"dCd,l1 

-RKOiKe HI-OA -RH I Hd id ~. 12 IIHCdHO HO ~ -RKO 

Cb." I CdKH 13 C''T'dC'H 14 Hd N c'KNro J II 1-0 A -R 15 

nOAOHdHb. ; II HdrORPH" 1 WE 16 E.Oi\fcACd 17 PE" 

KOyLjJE: XOLjJE" 1 '1" 'T'e 18 H' j1d'T'b. .&ELjJEC"dCb. 19 oy"! HH" 

'ITH, c'CeLjJdCb. C Md'T'EPH" 11-0 H C' MOyiKH C'COHMH. 20 

TH n'C"!H 3di\H
21

.&ELjJeC"dCd H-Rx"/oy np-RiI\N
22 

HdOYC''T'H''H, MdTf" I pb. C'COI-0
23 

HE3' CHH H H3HrHd'T''' I 
H.24 Nd .&ELjJEC"Kb. 25 pd30y M-RCb. 26 C'TP" I dXb. HmH, 

.0yHO-R CE ~E r"~LjJd: 27 4''T'H I O"U;d 'T"COErO H Md" 

'T'epb. 'T'COI-O, H Cb." 13"I-O~HWH28 HCKpHMldro CCNro 29 

-RKO 30! CMb. ru-R. XO'T'-R 31 iKe Hcn,,'HH'T'H c'" I c'Koy 

npKAoy Hm 1-0, 32 K' 3Cpd'T'H"b. -;S3 MdT" I Epb. CCOI-O, 34 

H35 C"MH CE KdE 36 C' n"d4eMb.j r"'WE 3í : ~ ~38 
m nOC'T'dCH M'H-R c"fer0 39 3d rp-Rxb.. II nOMH" 

HdWE 40 c'ACo A"/dŘAd fi90Kd r.:tLue
41

: rj1-RXb. 

I ' I 1-0 HOC" I 'T'H MOH H mCAfHH'R MNro m Cb." I 

cnOMfHH 42 rH. Kde iKE CE 4''T'OCdW'' I e43 Md'T'Epb. 

CKOI-O, OHd iKE PdAOCdW" I e Cf O RP-R ero 44 H 

0 45 H"droA -RTH 46 l-OiKe I 'T'COpdLlU. Ne 'T"KMO HO 

HHLjJHMb. HO\[''' J HOrHMb. 47 H C'T'pdHb.HHMb. H nj1o" 

4HMb. MH" I OrHMb., -RKOiKE c' np-RAb. p-RXOMb., 

AOH" I pd 'T'COpdWe,48 H OH-RXb. KH npOAdHH H-R" J 

Zhrdnuvše však čeští muži, a když ďábel vešel 

v jejich srdce, jakož i dříve v srdce Jidáše, 

zrádce Páně, povstali proti pánu svému V ácla

vovi, jako Židé proti Kristu Pánu. Neboť psáno 

jest, že každý, kdo se pozdvihne proti svému 

pánu, podoben jest Jidášovi. A namluvili Bole

slavovi řkouce: "Bratr Václav tě chce zabíti, 

uradiv se s matkou a se svými mužU' Tito zlí 

psi dříve navedli Václava, aby vyhnal bez 

příčiny matku svou. Ale Václav, porozuměv 

bázni boží, zalekl se slova řkoucího: "Cti otce 

svého i matku svou", a "Milovati budeš bliž

ního svého jako sám sebe". Chtěje pak naplniti 

všecku spravedlnost boží, povolal matku svou 

zpět a velmi se kaje s pláčem pravil: "Pane 

Bože, nepokládej mi to za hřích." A pama

tuje na slovo Davida proroka říkal: "Hříchů 

mladosti mé a nevědomostí mých nevzpomínej, 

Hospodine." Kaje pak se ctil matku svou, ona 

pak se radovala z víry jeho i z milosti, kterou 

prokazoval. Neboť netoliko chudým a ubohým 

a cizincům a ostatním mnohým, jakož jsme 

zpředu řekli, dobře činil, i ty, kteří prodáni 

byli, vykupoval. Kostely pak ve všech hradech 

1 zde končí čtení ve všech kodexech LNR; v LR je označen začátek nového :r; (v L :rl, v N větší inici-

álkou. 2 Pd~'f'PA'kwe R; 3 vynech, ce LR; 4 '1eW'L\H M. L, qecH R, a přidávají H; 5 IOlKe KA~lKWO\" L; 6 K CPL\d R; 

. 7 AP'kKAe L j 8 HIOAH L; 9 slova 'kKolKe - n;d vynech, R; 10 &'CTdKwe R, přid, lKe LR; 11 vynech. R; 12 vy-

nech, R; 13 KCdK" LR; 14 KCTdEH R; 1> HIOA 'k~MI> R; 16 p'kWf R; 17 K JiOAec~o\" a vynech, peKOYIIH R; 18 líOI~eTe 
(sic) R; 19 c'Tdp'kH R; 20 C A\dT. H C APO\,,3HMH R; 21 přid. H LR j 22 vynech. R; 23 vynech. R; 24 H3df'HdTH L, 

~ H3'f'HdTH S. K. R; 25 Cd lKe R; 26 Pd2;O\"M'k R; 27 V R začátek nového čtení označený obvyklým :Ti; 28 K'2;<lIOSH 

R j 29 TKoero R; 30 ~O L; 31 XOTe L; 32 vynech, R; 33 K'~KPdTH LR; 34 přid, K' I1Pdf''' R: 35 vynech, R; 

36 ~ Kde ce LR; 37 f'OKOpdWe L, H ~A! bez c' nAd'leM" R; 38 vynech, R; 39 vynech. cef'O R; 40 nOMHHdf LR; 

41 f'OKOpdWe L; 42 Hi nOA\eHH L, R vynech,; 43 '1',.'k'kwe L, '1T'kdwe Rj 44 vynech. R; 45 vynech, Rj 46 přid. ef'O LR; 

47 vynech, L; 48 přid, Hd L; 
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xoy 1 HCKoynocdwe. 2 qp-R~Mb. 3 me R"!-R 

OyC'T'j10H'T'f"b. 4 Cd cqb. rpdA -RX' 1 ce"MH ,t\ORdpb. 5, 

H cMymH'T'Me 6 Hmm c' HHXb. oynpdRH[ 'T'e"b.] 7 

CM"I MH KpdC'HO o MHOrHXb. -R3HKb.,8 Hme 9 C""! 
oymHoy 10 'T'COpdXOY AdHb. H HOLjJb. H~ 11 I oyC'T'pO" 

tHHeMb.12 HmHMb. ~ j1dRd ero I '&e4m"dCd • .&'MmH 

me eMoy I iTh c' cpu,e,13 H Cd3Ad U,P'RKH 14 c'Toro I 
'&HAd. 4

T
H ROi\fC"dCOy me H"! pd'T'Oy ero HdOY4H-

L. 421 a HOy HHC'WOY 15 H"b. C'" I C-R-R A'-RCdLtb. c' Cl»V ero 

3MHOy I -RKOme OyHH'T'H H, Ad m HH 16 cn"CHd I 
A~d ero CiKb. RH"d. 17 IIpHwdA'woy/ me A'mcH 18 

c'Toro IIMb.pdAld/9 K' mM" loymf H-R OH-R'T'dHb. 

.&upeC"dCb.,1 H CeCMfLjJoy Cf eMoy C' 'T'd AdHb.,20 I 
'ITH 3dAH Cpd3H 21 npH3CdWe 22 ROJte" IC'''dCd, c'Tb. 

1T'COPdXOY mnpH-R" 13HHCH 23 W' HHAIb. o Hpd'T'-R 

ero 24 .&eLjJ" I eC'''dC-R, 25 -RKOme II 1-0 A -RH op-Re 26 O! 

~ H'WfMb. HCOVX-R.27 RHCdI-OLIlHMb. 28 mel c'ce" 

LjJfHHeMb. U,'p-RK'CfHHMb. 29 C['CC-R" Ixb.] 30 rpdA -Rxb., 

.&fLjJec"dCb. 31-RSN"/tm32 no C'C-RXb. rpdA-RXb.;33 

K'HHA" I e mf 34 K' E.Oi\fC"dCdLtb. rpdAb. 35 C' He,,! 

A-Rdl-O me HHK'woy36 nj1d3'A'HHKoy37 KoY"/3'MH 
H ÁOM'-RHd, nocMywdCb.1 Mdwe,38 onj1dCH Cf 39 

AOMOMb. 40 nOH"/'T'H 41 Cb. llpdrb.. E.Oi\fC"dC' mf 42 

oy" IC''T'dKH H C]{CpHb.HHMb. 43 OyMOMb. pmH: I 

velmi dobře zřídil a služebníky boží do nich 

velmi krásně uvedl z mnohých národů, kteří 

konali služby boží dnem i nocí, zařízením 

božím a služebníka jeho Václava. Vložil mu 

pak Bůh do srdce, a vystavěl kostel svatého 

Víta. Boleslavovi však, bratru jeho, poštvanému 

proti němu, vsel ďábel do srdce zlobu, aby jej 

zabil, aby nebyla spasena duše jeho na věky. 

Když pak přišel den svatého Emerama, jejž 

Václav (zvláště) ctil, a v ten den se veselil, 

ti zlí vrahové, pozvavše Boleslava, konali s ním 

nepřátelskou poradu o bratru jeho Václavovi, 

jako dříve Židé o našem Pánu Ježíši Kristu. 

Když pak bývala "Posvěcení chrámů" v hra

dech, Václav jezdil po všech. Vešel pak do 

hradu Boleslavova v neděli, an byl svátek 

Kosmy a Damiana; vyslechnuv mši, chystal 

se jeti domů do Prahy. Boleslav však jej zadržel, 

zlobnou myslí řka: "Proč odcházíš, bratře, 

vždyť i nápoj zdravý mám?" Tento pak ne

odřekl bratrovi, ale vsed na koně počal hráti 

se služebníky svými. Tu pak myslíme, že mu 

1 H npoMHHf (místo HliOH'kX" - &-kxoy) L; 2 V R HI T;;:\\O SO Hal~e Hd H n'j;'m AOKdwe npOAdRdHH'k HCKO\,,;RdIU (sic) j 

3 I\PKRH L; 4 O\"CTPOHAI> L; 5 2;'kA~ AOs'P'k L, v R takto: ~KKdAI lKe K' KMCTH CROEH KeAMH AOSPO O\"CTpOH; 6 CAOl(lKHT"AH L; 

7 vynech. L; 8 V R takto: H fp'ke K HHX o\"npdRH (místo H ("\O\,,lKHTfA! - 'k2;HKhl; 9 KH L; 10 přid, ;O\" L, ;o\" 

R "Hlí" R; II vynech, LR; 12 c'TpoeHHe,\\" LR j 13 v R místo věty E' MlKH - cpL\e: KCd AOSPd CRpWH; 14 C'~A4 
lKe ~KK" R • 

.... 'T 'T 
Ve všech třech kodexech začíná zde nové čtení, označené v L 'ITl, V N '1H, V R '1e j 15 vynech, HdO\"IjJ. 

SHR' R; 10 Ad ~'k (sic) R; 17 "" SH<ld R ;1> L, vynech, SHAd R j 18 I1PHA! lKe ÁH L; 10 I'I.P4M4 R; 20 ~ R ÁH" 
Td R; 21 nCH ~4AH R; 22 npH~KdK'we L; .23 HenpH'k~"HHH L, vRH KellldX0\" místo c.;" TK. Henp.; 24 ce,\\" L; 25 \) O'{SO'I 

SpdTd 1f'0 R; 26 vynech, R. "" AP'ŘK<le HIOA 'kH L; 27 ° ň LR j 28 IiHKdlOljJeM L; 20 L\;KeHOM" L, L\~KHM" R; 30 vy

nech •. Kc'klí" R; 31 přid, lKI R; 32 'k~Ai LR; 33 no Kce f'PdAH L, no Kce f'pdA! R; 34 vynech. R; 35 K f'PdA" &PdTd 

CROif'O R, L vynech. větu K'HHA! - f'PdA"; 36 C~I(IjJO\" L, C0V'IjJH R; 37 R npd~A~h R; 38 H nOC<IOI(WdK" A\HCe R; 

39 OI(CTpMH rl LR; 40 AOMOK" L, vynech. R; 41 H'fH LR j 42 přid. RPdT" ero R j 43 'k ,\HH ,\1 " R j 
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Ilo lj''J'O QXOAHWH 1 C' pd'J'f, HRO / H 2 nHRo U,fM 

HMdMb.. Gd mf HE O-;'J" pf4e Rpd'J'd 3 Hd R'c-RAb. 

Hd KOHb. 4.1 Hd4e'J'b. Hrpd'J'H 5 Cd c'M'frdMHI 

C'ROHMH.6 To'f mf MHHMb. Ad
7 

n"RA-Rw-/e eMo'f 

pmo'f41e,8 -RK0 9 X0tpf'J'b. 'J'e 10 Cpd-/'J'b. ROllE

~Rb. O'fCH'J'H; Cd ,Ke HE R-I fPORd 'J'OM0'f,l1 Hd Hd 

Rd R'3"Omb. C-; He. 12 IIpHWdAb.WH me HOtpH,13 

CdRpdwe I Cf 'J'H 3d"H Rpd3H 14 Hd AROpb. f-j'J'epd 

Rpdrd rH-RCHCe,15 H npH3c-j dWf mf 16 ROi\e

C"dRd, 0'f'J'RPAHWf W' I HHMb. TH 17 HEnpH-R3HHHlf 

CTb. o Rpd-jT-R ero. 18 1iKomf RO H 19 np<kf 20 

c'HHAow-1 e Cf. lli.HAoce Hd x'd MHCi\etpH 21/ ;Ko 

TH 22 3d"H R'Pd3H 23 CdWdA'w-jf Cf C%C''J'ROPHWf, 

KdKO Cll O'fc-j H"H N_ ccoero KHe3d Kftpec'_j"dRd.
24 

Ptwe me 25: fr Ad 26 nOHAE'J'b. H-! d k''J'pHlO, 'J'dr'Ad 

L. 421 b "d'J'HMb. 27 fro.1 IOTPO'f28 me CHR'W0'f 3ROHHwe 29/ 

Hd k''J'Hk'.gftpeC''dR' me C,,-! HWdRb. 3'COHb. pe4e 30: 

XŘAd 31 'J'm-R! -rH, Hmf A""b. fCH 32 AomHRH'J'H 33/ 
AO k''J'9dcero, H RC;Cb. nOHAe 34 H-j d k'TpHk'. 

dCHe me 35 CdC'J'H'PH0'f H 36 Ro-j i\eC"dCb. Rd Rpd

'J'-RXb.,B7 Ketp-! eC"dR' me 03p-R ce K' HeMO\{' H pe4-j 

fS8: cpd'J'e 39 AORdpb. C-R 40 Hdlli C'M'f-jmdc'HHKb.
41 

R'4epd. ROlI ec'A"RO'f j me npIfHH]{W0'f A'-RRM'f42 Cd 

0'fX-jo,43 H Pd3CP'3WO'f44 qJu,e ero,45 Ad
46 H3-1 

c,,-RI{b. Mf4b. QCftpd K HEMO'f47 pmH 48 j : HHHf 

pověděli řkouce: "Bratr Boleslav tě chce za

bítijU on však tomu neuvěřil, ale vložil věc na 

Boha. Když pak přišla noc, sešli se ti zlí ne

přátelé na dvůr jakéhosi vraha Hněvyse, a po

volavše Boleslava, utvrdili s ním onu nepřá

telskou radu o bratru jeho. Neboť jakož se 

i dříve sešli Židé, proti Kristu obmýšlejíce, tak 

i tito zlí nepřátelé sešedše se radili, jak by 

zabili svého pána knížete Václava. Řekli pak: 

"Až půjde na jitřní, tehdy vyčíháme jej.u Když 

pak bylo ráno, zvonili na jitřní. Václav pak, 

uslyšev zvon, řekl: "Chvála tobě, Pane, jenž 

isi nám dal dožíti se tohoto jitra,'! a vstav šel 

na jitřní. Ihned pak zastihl jej Boleslav ve 

vratech. Václav pak ohlédl se na něj a řekl: 

"Bratře, dobrý jsi nám byl služebník včera/! 

Boleslav však, an se ďábel přiklonil k uchu 

(jeho) a rozvrátil srdce jeho, tasiv meč odpo

věděl mu řka: "Nyní chci tobě lepším býti t 
to pak řek, udeřil jej po hlavě mečem. Václav, 

1 He ÓXOAH (místo no 4'T" ~x-l R: 2 vynech. R: 3 ce SPTOV' L, ce IiPdTO{ CKoeAl0V' R: 4 KOHd R: ~ Hd4e HrpATH 

Li HrpAwe R: 6 K rpdA-k R: 7 -kKO L: 8 H p-kwe eMoV' R (místo ToV' me - peKOV'ljJe): 9 vynech, LR: 10 XOljJ!Te (sic) R: 

II ,.., GA me TOMOY Hl K. R: 12 vynech, L, HA ~ oynKdw, He IiHTH CHe; 13 HNjJ me npHcn-k R: II H ClipAW' ce TH n'CH R: 

15 I"H-kKHCH R: 16 vynech, L, v R vynech. npH~K. m. JiOA.: 17 TA L: 18 v R: H 0V'TKPAHJH ~dAH' CK-kTH o j-k CKNM"': - . ~ 
19 vynech. IiO HL: 20 AP-kKAf L: 21 ~ AIHCAfIjJ' H'" XA L: 22 H CH L: 23 n'CH L: 24 vynech, L, v R: -kmE III-'A-k1t 

o X-k KAKO OI(IiHI-'"I"' H (místo -kKomE - &EIjJ'C' AdKd): 25 přid, K C'1i J,; R, slovo p-kIUE v L a R je psáno velikým písme

nem, 26 KAAA L: 27 AAHM'" L, 0V'IiHEAI' R: 28 Začátek nového čtení: v L označen 4TE, vRr., v N velikou ini

ciálkou 10: 29 K'~KOHHwe LR: 30 H P-t. R: 31 G,~KA L: 32 přid, H~'" R: 33 A"IiHTH I-'TpA LR: 34 HAE R; 35 H AIiHe R: 

36 CdCTHm. H L, R (přid. IipAT'" '1'0): 37 přid. L(PKK";;HX'" L: 38 O~p-kK' CE pE4E K' H.,II0V' L, v R: II ';;;E 'MOy IipAT'" &E

IjJE~K'" (vynech, o~p. CI): 39 vynech, R i 40 AOlip-k R vynech, d) i 41 cMymliEH'" K-k R i 42 ~ A'-kK. npHHHtlJiJOV' L, 

A'1:&. H npHHHKwoy R i 43 K CpL(E R: 44 Pd~'KpdljJ'WOI( L, H PdljJ'W0V' (sic) R i 45 vynech, cp. If"O R (přid, AKH III-'A-k) i 

46 H R i 47 vynech. K HIAIOy L, R (vynech. OTK. K HEM0V'): 48 pl41 R; 

[13] TEXT NOVLJANSKÝ. 41 

'J'R-R1 X0tpO'f O'fHH RHTH;2 cH_je 3 mf pmb. 

0'fAdpH H no P"dliH ME4e-j Mb.. 4. &:etpec"cb. Ď 
ORpdtpb. ce K' HEMoy6 J Íf pe4e : 4''J'0 eCH O'fMHC

"H"b. R' p-; dTe? II eMb. 7 nOA'cp'me 8 H Hd 3Mk'. 

T -I "'fmd 9 ,Kf f'J'fpb. npH'J'mb., [H 10] o'f'J'e 111 
Ketpe~Kd no P0'fu, -R. 12 Gd ,KE 13 Kp-k~ j mAeHb. 14 

P0'fKOIO, n~'ftpb. RPd'T'd 15 nOR~ j-Rme c' U,'p-RKdEb.. 16 

3"OA -R-R mf! ;~ 17 pmOMd THpd H qdC''J'd 

O'fRH-; CTd H Kd Kpd'J'-RXb. U,p-RK'CeHHXb..j rH-R

CHCd 18 me [eTepb. 19] npHndAb. 20 I pmpd eMo'f 

npocoN 21 Mf4fMb.. Ke-; tpeC"dC me dRIlE HC'

nO'fC'J'H kjo'fXb. C'COH peKli: &: P~'fu,-R 'J"KOH 

"PHj npfA"k' AXb. MOH. O'fRHWf mE 'J''K0_je 22 K' 

'J'OMb. rpdA -R 23 H MdC''J'HHo'f 24 e'J'-j fpd 4dC'T'Hd 

~d Ketpec'''dc-/ "d. IIp04e 25 me r'Hdwe 26 K' IIpdrb., 

wk- / KHe 27 H3RHwe,28 d WRKH 29 no 3MH pd-j 

3'R-RrOWe ce. 30 M"dAHlu,e me 31 HSk; dKHwe, 32 

,KeHH me 3
:] MHorHE 3dj HHHe 34 M'H 35 R'AdWE, 

. C'MI{iKH'J'eM I /Kf 36 EmHe H3lfrHdWe,3i H CCO\{' 

Hmp-! H-R3HHHOC'J'b. 38 C''J'copHwe. T Hpd I ,Kf pe4E 

RMeCildCo'f 39: nOHN- / Mb. 40 Ad o'fRHeMb. Ii roc

L 421 c nok' Md'J'epb./ Cdk',41 Ad HH-Rr A0'f OKdeWH cpd-I 

'J'd H Md'J'epb.. ROi\eCAR me 42 pe-/4e: H-RKdMO 

ce A -RmN'J'b., AOCb.-j Nme 43 AOC'n-ReMb. HHm. 44 

obrátiv se k němu, řekl: "Co jsi si usmyslil, 

bratře?H a chopiv ho, povali1 jej na zemi. Tuža 

pak jakýsi přiběhnuv udeřil Václava do ruky. 

Tento pak, jsa raněn na ruce, pustiv bratra, 

utekl do kostela. Dva vrahové však, řečení 

Tira a Česta, zabili jej ve vratech kostelníéh. 

Hněvysa pak přiskočiv probodl mu bok me

čem. V ácla v pak ihned vypustil duši svou řka: 

"V ruce tvé, Pane, odevzdávám ducha svého." 

Zabili pak tamtéž v tom hradě i jakéhosi Mst1nu, 

ctného muže Václavova. Ostatní pak hnali do 

Prahy, některé zabili, a někteří se rozběhli 

po zemi. Děti pak pro něj zahubili, ženy 

však mnohé za jiné muže vdali, služebníky 

boží pak vyhnali a všecko ďábelství učinili. Tira 

pak řekl k Boleslavovi: "Půjdem, abychom 

zabili i paní matku vaši, abys oplakal bratra 

i matku zároveň/' Boleslav však řekl: "Nikam 

se nepoděje, než jinými dosáhnemejí/' Odešli 

pak od Václava rozsekaného a nepochovaného. 

1 ,'iiE L, T. R; 2 OyGHTH a vynech. 0I'HH L, R; 3 CE LR; 4 vynech, R, L ~ ,\1E4, no rA.; 5 přid. m. LR; 

6 vynech.R(tlHEMOI')i 7 -kM ... L,-kAI"'HR; 8 nOKpmiL,KpmE Rj o GAOl'rd L, v RH':;:P"'A'poV'mA(!); IOvynech,LR: 

II O\'APH R; 12 K' pOyK0V' LR: 13 &E1jJE':::'K m. R; 14 Kp-ktlH CH R, wkAdH CH Li 15 bpATpA L; 16 tl U,'PKKH L, tI.:\PKK-k R; 

I' A'Kd L; 18 IiOAE':::'K' R; 10 vynech LR; 20 npHlli4A'" L, npHTEK R (přid. K rH-kK-k, vynech, pElipA IMOY); 21 přid. H R; 22 TO\,

A -k)l{A! L, vynech, R; 23 vynech. K' TOM'" rp. R: 24 M4CTHHI-' LR j 25 UPO'III LR; 26 AIiHi rMK'WI L; 27 OKH L, vynech, R; 

28 H?;IiH-kI-'IJIE R; 20 OKH mE Li 3 0 ~ p4~Ii-kroV' c. no ~~H L i celá věta A H-kKH - pA~b-kr. c. vynech, v R; 31 H ~AA -k1ÍL(E R, 

~A -k HIV m. HX'" L; 3l přid, .,..0 PdAH R i 33 H mlHH a vynech, MHorHE R: 34 HHE R; 35 ~I L; 33 vynech, L; 37 H~'f"HAWE L: 

38 HlnpH-k~4';Hoy (sic) L, VRH &CO~· KOAlO CTKOpHUfE, a přid, ;T IiO ~HK'" X";-k AI~-k npHAP~ymH C. MOI(KA IN! Zde se končí 
též čtení v R a nové se počíná sloveni :r:. Dále se tu čte věta: &EIjJ4XOI( &0 o HEM' 'll CH KAKO iKHAME o X-k, které není 

ani v L ani v Nj 30 vynech, R; 40 nOHAtM)" L, rrOHAHAIO Ri 41 ~ H rocnol-' AIT;" RdI-' OyliHHAIO R; 42 OH m. Rj 

43 AOHA-kml L; 44 HH-kAIH L, v R místo celé věty: H-kKAMO - H ".H toliko: H-k OljJE i v L ~~ začátek nového čtení, 
v N veliká iniciálka C. j 

6 



42 REDAKCE CHARVÁTSKOHLAHOLSKÁ. [14] 

:C:Hp~ I fCA"Rd iJH O'1'HA0\( 1 pd3C>k4W-1 d H Hf 

CXPdHWd. EpdC'1'>kH 2 iKf E~ I p>kH f'1'fpk 3 C'3dM' 

H 4 H 5 nOAOiK~ JH H 6 np>kA' U,p>kK'COIO, nOKpHC' 

rd 7 nAdX''1'OIO. GAHWdCuiH iKf M~ I d'1'H ero 'Imo 8 

O\(HWk f9 CO\(tpk CH~!Hk fe/O npHWdA'WH HCKd~ 
WE H. H O\(3P~ / C'Wll H npHndN K' cp'L\o, ero 11 

nAd~/40\(tpH ce/2 
H COHPdC'WH C'Cf

13 O,~/AH '1'AfCe 

Ero, HE C'M>k 14 HEC'1'H I H 15 C' AOMk CCOH, Hd C 

H3AdH>k 16 e~ I pEOC>k 17 OHA>k4f H, OMHC'WH H 18 H 

H~ I EC'WH, nOAOiKH H 19 C' U,p>kKdCk.
20 l H 21] / O\(" 

Ho>kC'WH iKE CE O\(H'w"k, O\(H'k" liKd 22 C Xp'Cd'1'H.23 

ROMCAdCk 24 I HE 3dAECH 25 ff 26 '1'0\(. IIpH3cd 27 

iK" I f ep>k>k f'1'epd HMEHEMk 28 IIcAk, 29 I Ad 3\H'1'~ 

CO,30 C''1'COpH'1'k HA ~ '1'E" / AOMk .c:ftpfCAdC'AHMk. 

IIorp" I mOWf iKf 31 4dC''1'HO 32 '1~0 .c:ftpfC'" I AdC'M 33 

AOHpdro H nPEAHdrO 34 HO" I r04''1'du,d H X'MIOHU,d; 

A~d iKfl fr" C'3HAf K H~, EMO,iKf H
35 C'"IAOYiKH 

3 rocopWHEMk 36 H Cd c'" l'1'pdXOMk; KP'C iKf ero 37 

A0 38 
'1'pH A'-/HH Mf pd4H C 33\10 I1'1'H.

39 
TPE'1'''j" 

iKf AdHk 40 C'C>kMk KHAEtpHMlI. 41 / U,p>k:KH c'3HAE 42 

HA HHMk >kI\O AH"/CH'1'H Cf C'd~Mh.43 II OtpE 

HdA>kE"jM' Cf 44 0 45 H03>k MH'1'CdMH HAdro"l 

cep'Hdro H AOHpdro Md :C:ftp-/ EC'AdCd 46 CEtph~ 

WEMOY 40YAECH 471 >kcwrH CE. :c:: p>kCHO'1'0Y 48 

HOY(!) 49 Xrll MOYU, >k H c;rHXk ~Kh 50 npl1AOiKH 

Kněz pak jakýsi, Krastěj, vzav jej položil jej 

před kostelem, pokryv jej plachtou. Uslyševši 

pak matka jeho, že je zabit syn její, přišedši 

hledala ho. A uzřevši padla na srdce jeho 

plačíc, a sebravši údy těla jeho, neodvážila 

se nésti ho do svého domu, ale v jizbě kně

zově jej oblékla, umyvši jej, a nesouc po

ložila jej v kostele. Bojíc se pak, aby ji neza

bili, utekla do Charvát. Boleslav pak (poslav)· 

nezastihl ji tu. Zavolal pak kteréhosi kněze, 

jménem Pavla, aby vykonal modlitbu nad tělem 

Václavovým. Pohřbili pak ctné tělo Václavovo, 

dobrého a spravedlivého ctitele božího a milov

n{ka Kristova. Duše pak jeho vzešla k Bohu, 

jemuž sloužil s pobožnosti a s bázni; krev 

však jeho po tři dni nechtěla jíti do země. Třeti 

pak den, ani to všichni viděli, chrám vzešel 

nad ním, takže se všichni divili. A ještě doufá

me v Boha, že se na přímluvu (modlitby) 

pravověrného a dobrého muže Václava větší 

zázrak ukáže. Neboť vpravdě muce Kristově 

a svatých mučedníků rovnalo se mučednictví 

I I'TH,!,I'Wi R i 2 KP4CH-RH R i 3 vynech. R i .4;;"1' &E!fJiC~KAi R i 5 vynech. L; 6 i R i 7 vynech. LR; 

6 vynech. LR; 9 vynech. LR i 10 CKI'H LR (přid. npK-RHL\h) i R vynech. násl. slova npHWdA'UJH - 0HPR'WH Hi 

II vynech. Erl' R i 12 vynech. Ci R i 13 vynech. R i 14 přid. HXI.. R i 15 vynech. R; 16 Kd Hll'S-R L f Rd HllAS-R R; 

17 ip-RHCL\-R L
f 

nl'nl'K-R Ri 181'I{MHR'WH I'SA-R'1i H L f I'I{AI. I'SA. i R; ID K'lldMWH III'AOlKH i R; 20 K' tWKKH L f K' t\PKK'k Ri 

21 vynech. LR i 22 S-RlKd LR i 23 XPKdTi R; 2+ přÍd. lKi nQCMKh. Li lKi nl'CAd li pdAH R; 25 Hi AiCH L f H Hi HdHAi R; 

26 i R í 27 npHllK4K'Wi Li 28 vynech. iTipd HMEH. R i 29 lldKM LR; 30 ~TKh Li 31 vynech. L; 32 ~dCT'Hl'i Li 
~ ........ 1\.... ';K 

23 V R takto: Ad C MTKdMH nl'rpiSiTh. TAl' &ilfJiCARAi (místo Ad AIHTKOI{ - 1'.10 K) i 34 npdKdrl' Md HR; 35 vynech. 

HR; 36 C' NK-RHHiMh L
f 

C AXHQK;-RiMh. (sic) R (HI' je připsáno nad řádkou) i 31 H KPRI.. iN R· 38 nI' LR; 39 ~ 
.... 'K' 

HTH K llÁlIO R~i 40 Ki~ipI.. L; 41 vynech. K'C-RMIo. K. R; u ~ K~HAE L\PKKh R i 43 V R takto: t: AHKH1'H Ci MHl'll-RAI~; 

CHi RHAilfJHMh i 44 Ql['nKd'Alh R; 45 "K" místo "I''' R i 46 vynech. ÁlHTKdo\lH - &UfJiC'AdKd R; "KilfJ'Wi 1'1'1{ ~I'I{AO R 

48 P-RCH'k R i 40 lKi LR i 50 vynech. H C;HXh. AI. R. 

*) Toto přidávají hlaholské rukopisy L, R. -

[1 S} TEXT NOVLJANSKÝ. 43 

C~fEl 'I ~ I MOyKd ErO; CC'1' HO C '1'COpHWe O mMk 

L 421 d >kKO 2 HIOA >kH O X~, pdCkC>kKO~ juu iKE H 'tmoiKE 

H [>k KOiK E H] IIE'1'pd H M" I AdAm'u,E ErO PdAH 

H3A"CHW"/f, >kKOiKE H x'd PdAH. 3 OyCEHk iKEI 

HHCH 4 :C::ftpECAdCk KHE3k 5 Am" I CEU,d Cm''1'EMkHPd 

.g. H • .R 6 A"Hk.1 R"h iKE nOKOH A;t]oy ErO K' 

C'1'>kEMk (ll! nOKOHtpH Cd C'C>kMH nilRAHHMH HI 

Cd CHMH HiKE ero PdAH 7 H3'H'mH 8 COy-l'1'k, 

HfCHHkHH COytpE. HE OC'1'dR" I H iKf 9 illi ~HHXk 
C nopoyrdHHE m~/CEpHHXk, 10 Hd npH3p>kch 

3\C'T'HlO
ll

l CKOElO, np>kAOiKH 12 OKdMW'Hd 13C~/p'U,d 

Hd 14 nOKd>kHHE H pd3~yM>kHHe I rp>kXh 15 HXk. 

H 16 A" ROMc"M" nOM~ I EHO, 17 KOAHKk rp>kXk 

C''11 COpH, n3\H c-I E HO, H C'c>kMh C'1'HMk Ero,t8 

H np>km" / Cf 19 'T'M H' pd'1'd c'coero n;CAHdro I Mll 20 

:C::EtpEC'AdKd C' IIpdrk, 21 r'M 22:1 d3k 23 cdrp>kuIHXk, 

H rp>kXk MO" C'C" I >kA >k. IIoAOiKHWE H 24 C' KO~ 

C'1'EA>k /I C'1';rd 25 :C::HA", O AECHOylO C''1'PdH'' I O\( 

OA'1'dpd OHOIO H AW'1'f dnMI(,1 HA >kiKE H>k H 

CMh. pmdAk 26 Cd3" I HA"'1'H I\p>kKH.
27 

IIpmEcEHo 

iKE H>k 281 KHC'1'HHoy
29 

'1'M :C::EtpECACd (!) K'm"/3d 

X;"OAIOHIJ,d .%. '1'H A"Hk MH" I c~ Mdp'4d. 30 Hd 

MH>k iKE !ICPdMk"l AH H HCdKOCAH H 11KOCAH 

iTh OI(M>k"/C'T'H A~oy fro, HA>kiKE
31 

C'CH np'Rkl 

HH n04UKdlO'1'k, 4dlOtpE 32 c' CKp>kWE"; HH>k '1'Mk 

r'COHXk O xl.: H~ -r>k H"/dWEMk.
33 

TH iKE.
34

/ 

jeho; nebo radili se o něm jako Židé o Kristu, 

a rozsekali jej jako Petra (sic)* a děti k vůli 

němu zahubili, jako i k vůli Kristu. Zabit pak 

byl kníže Václav 28, dne měsíce září; Bůh 

pak dejž pokoj duši jeho v svatém místě pokoje 

se všemi spravedlivými a s těmi, již pro něj 

byli zabiti, jsouce nevinní. Nezůstavil však 

Bůh věrných na potupu nevěrných, ale, shléd

nuv milostí svou, obrátil zatvrzelá srdce na 

pokání a poznání hříchů svých, že i Boleslav 

vzpomenuv, jak veliký hřích učinil, pomodlil 

se k Bohu a všem svatým jeho a přenesl tělo 

svého bratra, spravedlivého muže Václava, 

do Prahy řka: "Zhřešil jsem a hříchu svého 

jsem si vědom". Položili jej v kostele svatého 

Víta, po pravé straně oltáře "dvanácti apo

štolů", kdež byl sám poručil vystavěti kosteL 

Přeneseno pak bylo tělo knížete Václava, mi

lovníka Kristova, 4. den měsíce března. Na lůně 

pak Abrahamově a Izákově a Jakobově umístiž 

Bůh duši jeho, kdež všickni spravedliví odpo

čívají, očekávajíce vzkříšení těl svých v Kristu 

Ježíši, Pánu ·našem. Ty pak (Hospodine, smiluj 

se nad námi). 

~ 

I npHAPQl{lKH Ci R i 2 -RKl'lKi L; 3 vynech. C;.;· SI' C'TKOPHWi - Xd PdAH R j 4 s1l L f d: R; 5 vynech. &ilfJ. 

tlHillh R; 8 Kh. .8. HH H C'A'MH L f .3. H I'CMH R; 7 W HHAlh ~ísto iro P4AH R: 8 l'\"s'EHH Ri 9 vynech. R; 10 Hi-

SP;;'HAIh. R; II ,\lCTH R a vynech. CKom i 12 npHAI'lKH R'i 12 I'KdMiHEHA Li 14 s' R i 15 rp-RXA R i 18 vynech. R; 

17 nQMEHOI{Kh. Li 18 V R místo nl'M. Ci - iN takto: H npHA-RlKHI' ~ol{ H (,.H (sic) <rl' CAOl{lKdWf; -19 npHHECi R; 20 vy-

h
")K pe........ 

nec • C'KI'WO - N.A R; 21 přid. MCL\d M4p~d .90. 1'H AHh R; 22 přid. K CiS-R R i 23 vynech. R i 24 nOAOlKHWi lKi i L f 

H III'MlKHWE K L\HMH1'P-R R; 25;'0 LR;· 26 HA-RlKi CiS-R pEKMh nl'MlKHTH Ri 27 CdllAdKh \t. L f C'llAAKh. ~PKKh Ri 

28 -e....... -vynech. S-R Li 20 přid. SH L; 30,.... MCl\A Mdp'ld K' .90. TH AHh L; v R je celá tato věta vynechána_; 31 KA-k L; 
32 33 ..... ..... ... ... 

~IKAIOIfJE; v R se čte takto: HA AI'HI' lKi CTXh. nd1'pH-RpX" OI{M-RCTH SI.. AWQ\" iro, HA-RlKi K'CH npKAHH nl'~HKdIOT", 

~4KllfJi ;nCmH-R T:CH (sic) CKOHXh o X-R; 34 Slovy TH lKi (vynech. L) rOCnl'AH nOMHAOI{H HdCh. se končívalo a -končí se 
dosud čtení církevních hodinek ("Tu autem Domine miserere nobis"). 

*) Minejní text má -RKI' ndK,ld (ten byl opravdu sťat). 
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N. J. Serebrjanskžj: 

PROLOŽNÍ LEGENDY O SV. LIDMILE 

. A O SV. VÁCLAVU. 



Proložní legendy o českých svatých Lidmile a Václavovi vyskytují se toliko v staro
ruských rukopisech Prologu. V dochovaných jihoslovanských rukopisech Prologů z XIII. až 
XV. stol. jích není, a v jihoslovanské literatuře vůbec, zejména v bulharské, není žádných 
stop o nějakém staroslověnském vypravování o sv. Lidmile a o sv. Václavu.1 Ostatně, ježto 
je celkem málo zbytků a památek staré jihoslovanské literatury, bude lépe pomlčet o tom, 
zdali tu byly nějaké zprávy o těchto českých světcích či ne j spíše můžeme s jistotou tvrdit, 
že nebylo proložních legend o našich světcích Lidmile a Václavu ani u Jihoslovanů ani u Rusů 
v původní redakci Prologu, z něhož se později vyvinuly u jedněch i u druhých rozmanité redakce 
této oblíbené památky pravoslavných Slovanů. 

Počátky původní slovanské redakce Prologu sahají do polovice XII. stoL, a je domněnka, 
že redakce ta vznikla pravděpodobně v Cařihradě jako výsledek překladatelské činností 
Bulharů i Rusů, kteří překládali řecké Synaxarion. Obě tyto skupiny překladatelů zanechaly 
po sobě stopy po stránce jak jazykové - bulharísmy a rusismy -, tak obsahové, v sou
slavě statí doplňujících řečené Synaxarion, totiž památky i životy slovanských a ruských 
svatých. Takto vykládá vznik a dějiny slovanského Prologu prof. M. N. Speranskij.2 

Že nebylo legend o sv. Lidmile a o sv. Václavu v původní bulharsko-ruské redakci 
Prologu, ukazuje především již ta vnější okolnost, za které se tyto památky objevily v ruko
pisech staroruského Prologu na den 16. a 28. září. 

Na 16. září klade původní redakce slovanského prologu životy tři svatých: mučednice 
Enfemije, muč. Sebastiany a Melitiny. V starých rukopisech jihoslovanských i ruských Pro
logů se čtou tytéž životopisy řečených mučednic, nehledíc k některým odchylkám jazykovým.3 

V staré redakci Prologu se dovolovaly nejvýše tfi 4 životopisy na jeden den, takže podle 

') V starých jihoslovanských měsjacoslovech (menologíích) není ani jmen českých světců. Viz o tom sta! prof. 
Ljapunoua HtCKOJIbKO CJIOBb O pKll. eBaHr. l.jTeHiSlXb 6116JI. HOBOpOCC. 06lll.. I1CT. II llpeBH., str. 3. Podle děje
pisných památek neznáme osob se jménem Václav. Staré jihoslovanské jméno Česlav (Bulharský bojar koncern 
IX. stol. i srbský kníže, syn matky Bulharky, ze zač. XI. stol. Viz V. N. Zlatar;ski, I1CTOpllSl Ha BbJIrapCKaTa .II.bp)l(aBa, 
sv. I, část II. V Sofií 1927, 222, 539-540 a i.), stejně jako polské jméno Czeslawa české Česlav, nemají žádného 
vztahu ke jménu "Václav". 

2) Viz jeho I1cTopiSl .II.peBHe-pyccKOH JIllTepaTypbI, MOCKBa, 1914, 197-203, a Cep6cKoe )I(llTie 8eo.II.ociSl 
fle'lepCKaro (Bb C60PHllKt cTaTeH, IlOCBSllll.. B. O. l(.!lIO'tesC1CO.Aty, 540 násl.), - Srov. i můj spis llpeBHe-pyccKiSl 
KHSI)I(eCKiSl )I(IlTiSl, MocKBa, 1915, 8-22. Mně se zdá, že původní slov. redakce Prologu mohla povstati dříve 
fv XI. stol.) a že není možno správně soudit, kolík v ní bylo slovanských prvků z rukopisů nyní známých jihosl. 
a ruskýchPrologů. Proložní životy ruských světců byly sepsány později, nežli byl přeložen sám Prolog, a byly do 
něho pojaty až na Rusi i odtud pak se dostávaly ponenáhlu do jihoslov. rukopisů Prologu. Tím se vysvětluje, jak se 
mi zdá, jednak, proč nejsou stejné životopisy slovanské jak v jihoslov"tak i v nejstarších ruských proložních ruko
sech, jednak i okolnost, že jsou jih osl. rukopisy Prologu, v nichž není vůbec stati o ruských světcích. S druhé strany 
není ani v jednom z nejstarších ruských rukopisů zmínky o světici, oblíbené v Bulharsku, sv. Petce i je zřejmo, že 
o ní nebylo zmínky ani v původní redakci Prologu. 

3) Totéž sluší říci o redakcích obojích Prologů na den 28. září, o sv. Charitoně a o mučednících Kalutínských. 
4) Později se toho pravidla přesně nedrželi. Obsahem se Prolog značně zvětšil i byly přibírány do něho stati, 

které tam ani nepatřily. K rozvedení textu z části napomáhal směr písařů, kteří se nadmíru rozpisovali o ruských 
světcích a o ruských událostech i při tom jednotlivé stati o ruských světdch (životy Sergije Radoněžského, Dimitrije 
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tohoto pravidla na den 16. září nebylo pro životopis sv. Lidmily v Prologu místa. Aby tedy 
tento životopis mohl být do Prologu pojat, bylo nutno vynechat životopis třetí řečené mu
čednice, sv. Melitiny, a přestat v týž den na pouhé její yzpomínce. Ve většině proložních 
rukopisů, třeba ne ve všech, pergamenových i papírových, byl život sv. Melítiny prostě 
přenesen s 16. na 17. září. Takovým způsopem bylo vyhověno původní soustavě těchto 
památek stran čtení životů svatých. 

Na den 28. září připadaly v původní redakci Prologu toliko dva životopisy: vyznavače 
sv. Charitona a mučedníků bratří Kalutinských j legenda o sv. Václavu mohla tedy být .sem 
prostě přidána neboli vsunuta, bez porušení soustavy proložních čtení buď na třetí místo 
jako doplněk předešlých čtení, nebo na místo druhé, jakožto čtení pro~i legendě o mučed~ 
nkich Kalutinských závažnější. V starších rukopisech Prologu mívá legenda o sv. Václavu 
nestejné místo, buď druhé nebo třetí. Pergamenový rukopis Prologu ze XVI. stoL, chovaný 
v moskevské Typografské knihovně č. 154, ukazuje, že pro život sv. Václava bylo původně 
určeno místo třetí, jako doplnění předešlých dvou j ve skutečnosti však tu legenda sama 
není, spokojili se toliko vzpomínkou: .c:'"h. 'T''"h. AHh cTro M4HKd RAlLJfC"dRd.1 

Kdyby legendy o sv. Lidmile a o sv. Václavu byly bývaly pojaty již od počátku v sou
stavu prvotní redakce Pro logu, nebylo by v staroruském Prologu nedůslednosti ani stran 
památky samé - v ~některém je, v jiném jí není -, ani stran místa, kam životopis byl položen. 

Zvláštní pozornosti zasluhuje veliký počet nejstarších rukopisů ruského Prologu, v nichž 
vůbec není ani vzpomínky na naše světce ani jejich legend. Zejména je nutno vytknout 
tuto skupinu i pro její poměr k nejúplnější sbírce ruských pergam. rukopisů Prologu, cho
vané v moskevské Typografské knihovně. Ze dvanáctí rukopisů této sbírky na první polo
vici církevního roku (zářijovou), č. 153-164, mají legendy o sv. Lidmile a o sv. Václavu 
toliko dva rukopisy, a to č. 153 a 161 j v Č. 154 je vzpomínka na sv. Václava, avšak bez 
legendy. Z šestnácti rukopisů na druhou polovici (březnovou) církevního roku (č. 165-180) 
není stať o přenesení ostatků sv. Václava 4. března ani v jednom. V pozdějších pakpapí
rových rukopisech Prologu, rozličných sbírek, ač není tohoto nepoměru stran našich legend, 
je přece značné procento rukopisů, které těchto legend nemají. Ruskoslovanské prvky 
v Prologu se ovšem nevyskytují stejně důsledně, a nebylo pro ně přísně závazného pravidla; 
nezřídka se vyskytují rukopisy s textem nestejně zkráceným a ještě častěji s textem nestejně 
rozvedeným. U opisovačů Prologů se brzo objevuje snaha, a jak jsem poznamenal výše, 
Clm dál tím větší, vsouvat do textu nebo aspoň připisovat na volných místech knihy, po 
stranách, nahoře nebo dole a na okrajích, poznámky o místních svatých nebo i o osobách 
pamětihodných, třebas ne svatých.2 Je také známo, že někdy vynechali v Prologu legendy 
i tak známé a u lidu oblíbené světice, jako byla kněžna sv. Olga.3 Z toho je vidět, že 

Priludského, Soloveckých svatých a j., vypravování o nalezení ostatků sv. Knížete Vsevoloda Pskovského atp.} 
vzrostly na míru nepřípustnou v starém Prologu, s jeho krátkými životopisy. Tento směr se vyskytuje jen v některých 
rukopisech Prologu, celkem i rukopisy XVI. stol. zachovávají staré zásady o životech připadajících na jeden den. 
V rukopisech XVI. stol. s legendami o sv. Lidmile a sv. Václavu na den 16. a 28. září můžeme znamenat snahu, ještě 
více zkrátit čtení původního Prologu j 16. září vedle legendy o sv. Militině vypouští se i legenda o sv. Sevastianě, 
a 28. září~vynechává se čtení o muč. Kalutinských. Podle všeho zdály se legendy o českých svatých příliš objemnými. 

l} Ze to není zjev nahodilý, dokazují tři proložní rukopisy ze XVI. stoL, chované v moskevském Istor. museu 
čč. 562, 679, 128, v nichž se čte na den 28. září o sv. Václavu tatáž poznámka. 

2} Příklady o tom viz v mém spise ,[peBHe-PyccKiSl KHSI)/(eCKiSl )/(HTiSl, 262-265. 
~) Z šestnácti pergam. rukopisů Typografské knihovny se čte legenda o sv. Olze toliko v jednom- pskovském

rukopise (stol. XIV.), č. 173. Vysvětlenítohoto, rovněž ne nahodilého zjevu, viz v uvedeném mém spise, str. 23-24, 32. 
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slovanské prvky v staroruském Prologu, co se týče rozsahu, jsou rázu více nebo mene 
nahodilého. A jako nebylo pro ně přesného pravidla, tak také byly omezeny v starší době na 
nejmenší počet. Z ruských životopisů tu byly: životy sv. Borise a Glěba, Teodosia Pečerského, 
sv. Vladimíra, někdy sv, Olgy; stati o cestách sv. Ondřeje na Rusi, o posvěcení chrámu 
sv, Jiří v Kyjevě, o vzniku kláštera Pečerského v Kyjevě a j, Ze slovanských svatých životy 
sv, Cyrila a Metoda, Tyto ruské životopisy, kromě ž, sv. Vladimíra, přešly z ruského Pro
logu i do rukopisů jihoslovanských j v rukopisech ruského Pro logu se však čtou, kromě 
ž, sv, Olgy, skoro vždy, nezávisle na tom, kde nebo kdy byla kniha přepsána, Je vidět, že 
proložní životy sv, Lidmily a sv. Václava nenáležely do nejranějšího omezeného počtu obvyk
lého v ruskoslovanském Prologu j v tomto se objevují později. O tom máme ještě jiné svědectví. 

Spousta rukopisných pramenů k dějinám staroruského Prologu nebyla dosud dostatečně 
prozkoumána; nebyly ani uvedeny v seznam jednotlivé rukopisy Prologu, takže otázka 
redakcí této památky není dosud vyjasněna, Rukopisy Prologu dělívají se na dvě redakce, 
druhá z nich se vyznačuje úplnějším počtem životů ruských a slovanských svatých, Archim. 
Sel'gij zařadil tuto druhou redakci Prologu do památek ruské literatury, aniž určil dobu 
jejich původu,l J. J. Durnovo v svém spise Úvod do dějin jazyka ruského, Brno 1927, I, 42, 
řídě se vročením nejstarších, jak se domnívá, rukopisů Prologu této redakce, č, 246 a 247 
Patriarší knihovny, tvrdí, že druhá redakce Prologu nevznikla před stol. XIV, Avšak, třebas
že datováni vzpomenutých dvou rukopisů do stol. XIV, určuje dobu památek epochy násle
dující, nevylučuje se jím možnost, že památky toho druhu byly tu už dříve. Mimo to ruko
pisy označené prof. Durnovem nenáležejí k nejstarším, Starší rukopis, podle kterého tuto 
vydávám i texty legendy o sv, Václavu a sv, Lidmile, je rukopis moskevské Typografské 
knihovny Č, 153 z XIII.-XIV, stoL, který u prof. Durnova je zařaděn do rukopisů redakce 
prvé (str, 50).2 Druhá redakce Prologu byla nepochybně již ve stol. XIII, Nemáme sice dosud 
přesných dat k určení jejího původu, mně však se zdá pravděpodobnějším přičíst druhou 
redakci ruského prologu k památkám ruské literatury období předmongolského, 

Kromě těchto dvou původních redakcí ruského Prologu rozeznávají arch, Sergij a A, A, Po
krovskij ještě třetí skupinu rukopisů proložních, která obsahuje památky stojící na pře
chodu mezi L a 2, redakcí a kterou Pokrovskij nazývá " npoMe)j(YTO'l HYlO " , Podle tohoto 
roztřídění by náležely rukopisy Typografské knihovny Č. 153, ze století XIIL-XIV" ač, 161, 
ze století XIV" s legendami našich svatých do druhé redakce ruského Prologu j 3 rukopis 
č, 154, ze století XIV" pak s pouhou vzpomínkou o sv. Václavu (bez legendy) k redakci 
přechodní j jinými slovy, legendy o českých svatých Se dostaly do druhé redakce Prologu, 
ale první kroky k tomu byly učiněny již dříve, před druhou redakcí, V první redakci rus
kého Prologu nebylo ani vzpomínky na sv, Václava a na sv, Lidmilu, ani jejich legend.4 

l} DOJIHblH M'BCSlll,eCJIOBb BOCTOKa, BJIa.rr.HMipb, 1901, I, 320. 
2} K druhé redakci počítá tento rukopis A. A. Pokrovskij. - Prof, Dumovo, který psal svoji práci vzdálen od 

pramenů, dopustil se stran rus. Prologu i jiných nepřesností. Tak na př. na str. 47, Č, 124 uvádí Prolog Uspenského 
soboru č. 3 (z. 1322) zářijové (t. j. druhé) polovice roku. Takového rukopisu vůbec není j je toliko pod č. 3 Uspenského 
soboru (z. 1406) Prolog za březnovou (t. j. první) polovici roku (viz u Dumova str, 53, č. 196). Rukopisů první redakce 
je podle něho (str. 42) "o něco víc než 50" j ve skutečnosti však je jich velmi málo, a to je zase důkaz, že změna 
redakcí Prologů se stala před XIV. stol. V této době byla druhá redakce v rus. literatuře značně rozšířena. 

~} K druhé redakci náležejí i jiné pergam. rukopisy Prologu (Patriarší knihovny, Pogodinský prolog, Publič. 
knihovny) se čteními o českých svatých, 

4} V np-jstarším rukopise Prologu Sofijské knihovny č. 1324, z XII.-XIII. stol. (majetek bývalé petrohradské 
Duchovní akademie, nyní Publičné knihovny), se nedochovaly listy se čteními na den 16, a 28. září. Ale podle 

7 
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Naskýtá se otázka, je-li možno ze vročení neboli z dat starších rukopisů Prologtl, 
pokud jsou v nich naše legendy obsaženy, přesněji určit dobu, kdy asi tyto legendy se do
staly do ruského Prologu. 

Především sluší opravit nepřesnost Kolářova datování pergamenového rukopisu Patri
arší knihovny č. 247 (v Pramenech d. č. I, XII), třebaže se nestala jeho vinou. J. Kolář 
zařadil tento rukopis podle archim. Sávy (YKa3aTeJIb .u.5IJI 0603ptHi5I naTp. CHHo.u.aJIbHoti 
6H6JIioTeKH, v Moskvě 1858, 221) do století XIII. Novější badatelé, A. A. Pokrovskij a N. K. Ni
kolskij, kladou tento rukopis do století XIV. Dosud neznáme staršího rukopisu s řečenými 
legendami o sv. Václavu a sv. Lidmile nežli ze století XIII.-XIV. (rukopis č. 153 Typograf
ské knihovny), a nemáme tedy spolehlivých důvodů, abychom mohli klásti počátky těchto 
legend v Prologu do doby dřívější nežli do polovice XIII. století; jen dohadem můžeme při
pustit, že se snad tyto legendy dostaly do Prologu již dříve. Všecky dosud známé nejstarší 
rukopisy Prologu s legendami českých světců jsou čeledi severoruské, hlavně novgorodské 
a pskovské; ale legendy o sv. Václavu a o sv. Lidmile náležejí k památkám písemnictví 
jihoruského, a tedy předem přešly do Prologu jihoruského. Kdyby se byly dochovaly staré 
rukopisy jihoruských Prologů, měli bychom v nich snad doklad, že se legendy o sv. Václavu 
a Lidmile dostaly do Prologu již dříve, počátkem XIII. nebo snad i koncem XII. století. 
Ranější datum nežli konec století XII. je málo pravděpodobné, ježto zpracování legend 
o českých svatých, j1;!k uvidíme níže, nelze klásti s jistotou do doby starší nežli do 2. polo
vice XII. století. 

Obraťme se nyní k dějinám původního textu těchto památek. Proložní legendy o sv. 
V áclavu a o sv. Lidmile se dochovaly v ohromném počtu rukopisů, z různých' míst i z růz
ných dob, obyčejně v Prolozích, velmi zřídka ve Sbornících rázu obecného. Již z toho 
předem můžeme soudit, že jejich text bude různorodý. Původní text legend se měnU po
nenáhlu, ale stále, až do pozdní doby, do století XVI. Zde jen obecně naznačím, jaký ráz 
měly cíle a pohnutky změn původního textu a k jakým výsledkům vedly opravy, leckdy 
vynucené porušením textu. 

Všecky vážnější varianty v rukopisech legend lze rozdělit na dvě skupiny. Jedny 
se týkají jmen osob a místních pojmenováni, v ruském jazyku neobvyklých; čtenář nebo 
opisovač jim neporozuměl a upravil si je podle ruské výslovnosti. Druhá skupina zahrnuje 
různočtení, jejichž podstatou je zkrácení původního textu nebo opačně jeho rozšíření a vý
klad. Výsledky oprava změn obojího druhu většinou byly méně šťastné a vedly jen k po
kažení původního textu. Ale i v pozdních opisech ze XVI. století se najdou zajímavé vari
anty, z kterých je nejen vidět zájem ruských písařů o vypravování o našich světcích, které 
však jsou také důležité pro rekonstrukci (nové sestavení) původního textu legend, odcize .. 
ného původnímu znění již ve velmi raných rukopisech. Podávám několik příkladů variant 
obojího druhu. 

Z osobních jmen na Rusi neobvyklých, která působila ruským opisovačům obtíže, jsou 
jména knížat Bořivoj, Spytihněv, Vratislav i jména vrahů sv. Václava, Česta, Tira, Hněvsa. 
Čistě slovanské a Rusům srozumitelné jméno Spytihněv se v rukopisech legend čte ve více 

obsahu, zejména proto, že tu není ruských stati, na př. poznámka o posvěcení chrámu sv. Jiří v KyjeVě (26. listopadu) 
nebo 30. listop. o putování sv. Ondřeje po Rusi, můžeme říci skoro s jistotou, že tu nebylo o českých světcích ani 
legend ani vzpomínek na ně. Ani nejstarší proložní ruská staf o zavraždění knížete Glěba (na den 5. září) nebyla 
vždycky v nejprvnějších Pro lozích i někdy spokojili se pouhou vzpomínkou na něj bez legendy. V Sofijském Pro
logu chybějí listy se čteními na den 5. září. 

i 
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než desíti zkomolených variantech, ano neobešlo se leckdes bez libovolných dohadů a vý
kladů. Někteří přepisovači užívají podle starého obyčeje, na Rusi rozšířeného, v rukopisech 
dvojího jména: světského {pohanského} a křesťanského, spojujíce jméno Spytihněv se jménem 
Boleslavovým; jiní zaměňují jméno Spytihněvovo jménem "Hněvsovým", ve vypravování pak 
o zavraždění sv. V ácla va píší: "c a Mb )Ke npo6o.u.e" lm. rHtBHca )Ke npo6o.u.e eMy pe6pa 
MelJeMb), t. j. Boleslav. Užívají i polsko-českých jmen; C6blrHtBb, 36HrHeBb, CnbIBbrHtBb. 
Moudřeji si vedl opisovač legendy v Prologu č. 636 moskevského "l1CTOpHlJ. My3e5I"; ten 
vynechává jméno Spytihněvovo a mluví toliko o Boleslavovi, t. j. opravuje toto místo pů
vodního textu proložni legendy podle textu jejího pramene, podle staroslověnské legendy 
o sv. Václavu. 

Jméno "Bořivoj" zkomolili opisovači všelijak: EPH6oti, BOPH6oti, BPH6oM, EOpOBOM, 
ano i EOpHXb. Taktéž jméno "Vratislav" zaměňuji s podobnými jmény ruských knížat: 
EpaTHCJIaBb, EpalJHCJIaBb (rus. Ep5IlJHCJIaBb), POCTHCJIaBb. Jméno sv. Václava, známé i u Rusů, 
píší správně: B5IlJeCJIaBb i BelJeCJIaBb; toliko jeden z přepisovačů užívá latinsko-polské formy 
BeHCJIaBb. Přívlastek "KH5I35I lJeWCKaro" neušel ovšem rozličným změnám; vedle správ
ného lJeCbKaro, lJeWbCKaro, lJeWeCKaro se čte i lJell.KarO, weCKaro, BeweBCKaro; ve dvou 
rukopisech KH5I35I lJepHtroBcKOro, dohadem pyccKaro KH5I35I (l.JepHHroBcKaro). O jménech 
vrahů sv. Václava bude řeč níže. 

I místní názvy, jak míst méně známých: Budeč, Tetín, tak i slavného města Prahy, 
byly v legendě nevědomostí opisovačů všelijak pokaženy. Vedle jmen Bb npary, Bb npa3t 
čte se nezřídka i Bb np5Iry, Bb 6pary, Bb <pp ary, npa3H, np5I3H; nebo, vynechávaje vlastní 
jméno, písař píše B6op3t, np5Ic5I ft. j. cnop5I), HpH3BaBb a j. Místo slov Bb ll.epKBH CB. BHTa 
(BH.u.a, BtTa) se čte v jednom rukopise CB. rpeTa,1 v jiném CB. neTpa. 

Z variant druhé skupiny zasluhují větší pozornosti tyto: 
V proložní stati na den 4. března, na Přenesení ostatků sv. Václava, podle jihorus

kého rukopisu Prologu ve sbírce V. J. Grigoroviče {Rumjancovského musea č. 1706) v druhé 
polovici vypravování o zázraku nad tělem sv. Václava čteme: Bb TpeTHM )Ke .u.eHb BelJepb 
Bb3blM.u.e C o JI H ll. e Ha.u.b HHMb, 5IKO .u.HBHTHC5I BbctMb. Ve všech ostatních rukopisech, 
jakož i v původním čtení Vostokovské legendy se čte: ll. e p K B H B3blt1.u.e Ha.u.b· HHMb. 

Již autor Minejní redakce podle všeho zpozoroval nejasnost tohoto místa ve vypra
vování zázraku o krvi a o chrámu a rozvedl je takto: 11 KpOBb ero no TPH ,!I.HH He pal(H 
Bb 3eMlO HTH, Bb :p. )Ke .u.eHb K P o B ber o nOT p e 6 H C 5I, H ll.epKBH B3H.u.e Ha.u.b HHMb, 
BCtMb JIIO.u.eMb BH.II.5Illl.I1Mb H .II.HB5Illl.HMC5I. Podtržených slov nebylo v textu původním, ale 
jsou dodatkem redakce Minejní, který není doložen ani v charvátsko-hlaholské redakci 
ani v proložních rukopisech stati o přenesení ostatků sv. Václava •. Tímto dodatke.m ~~~~ 
první polovice vypravování (o krvi) ovšem jaksi ukončena, a souvlslost se stala JasneJSl. 

Autor proložní legendy o sv. Václavu na den 28. září nepojal do vypravování zprávu 
původního textu o zázraku s krví a chrámem. U něho se čte: KpOBH )Ke ero He Morowa nOTepTI1 
(variant: oTTepTH) no TPH .II.HH Cb cTtHb ll.epKOBHbIXb. V tomto krátkém znění snadno po
střehneme souvislost čtení proložní legendy s vypravováním latinských legend o této příhodě. 
Za nejpravděpodobnější pramen proložní legendy v tomto případě můžeme pokládat slovan-

1) V originále, z něhož byl pořízen tento opis, byla v slově BtTa prvá dvě písmena těsně napsána. ostaní byla 

přenesena na druhý řádek i opisovač je nepřečetl správně. 
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skou redakci legendy Gumpoldovy.l Autor proložní legendy zřejmě znal tuto památku, která 
byla známa v ruské literatuře nejméně sto let před sepsáním legendy proložní. Opisovač pro
ložního textu v rukopise Grigorovičově (srov. výše) v pokuse o opravu řečeného místa tedy 
nebyl sám, ale jiní opisovači proložního textu si této opravy nevšimli. Řečená oprava nemá 
významu pro rekonstrukci původního textu. Opisovač zaměnil slova uepKBH za COJ1Hue prav
děpodobně vlivem jiných památek, na př. Pochvalného slova na přenesení ostatků sv. knížat 
Borise a Glěba na den 2. května. Podobné vypravování čteme i v tomto Pochvalném slově 
o zázracích, které se přihodily při přenášení jejich ostatků. Tak zejména se tu vypráví, že 
když biskup pro krátkost doby (a COJ1Hue 3aH,UeTb) navrhl odročiti pohřeb sv. Glěba na 
druhý den, lidé všedše do kostela řekli jemu: He 3aH,UeTb COJ1Hue, HO CTOHTb Bb e,UHHOMb 
MtcTt. A tak prý stálo slunce, až se skončil pohřeb: H Tor,Ua COJ1Hue 3aH,Ue.2 

Podobnou opravu navrhl kdysi v překladě Vostokovského textu legendy o sv. Václavu 
V. Hanka, který četl nkrew •.• w chrámě wzešla nad nim'? jako by v slovanském textě byla 
předložka B'b (lI,epKBH); toto čtení přijal i J. Kolář (v Pramenech I, 133). 

Ale prof. Pastrnek, jako Miklosich,4 se přidržel v svém překladě doslovného znění ori
ginálu. Proti opravě Hankově v podstatě nelze nic namítat, ana, omezujíc zázrak na jedinou 
událost s krví, sbližuje vypravování slovanské legendy s vypravováním latinských legend 
o téže věci. Ale v dějinách textu slovanských legend nemáme důvodu ani pro tuto opravu, 
ani pro opravu spisovatele proložního textu Grigorovičova. Proložní texty o přenesení ostatků 
sv. Václava zřejmě mluví o objevení kostela, a v některých rukopisech této stati, aby se 
předešlo nedorozumění, se místo uepKBH čte uepKoBb; v jednom rukopise je psáno toto slovo 
bez obvyklé" zkratky. Staří ruští přepisovači chápali toto místo doslovně. A měli k tomu 
důvod. V životech ruských knížat mučedníků Borise a Giěba, Michala Černigovského a Mi
chala Tverského čteme podobná vypravování o zázračných zjeveních a viděnkh nad těly 
umučených knížat. Ovšem naprosto stejné příhody se tu nevyprávějí, leda toliko o vystavění 
chrámu na místě jich umučení (tak v životě sv. Borise a Glěba) j ale vypravování obdobné 
k místu v legendě sv. Václava snadno nalezneme jak v literatuře staroruské, tak i v středo
věké latinské. V ruském písemnictví máme vypravování o Kyjevsko-Pečerském monastýru, 
o tom, jak jeden z bojarů Izjaslava, milovníka Kristova, projížděje v noci na patnáct verst 
od řečeného kláštera "viděl chrám v oblacich" nad monastýrem, ale když se přiblížil ke klášteru, 
tu prý "sestoupil chrám a stál na svém mistě·'.5 Z latinské literatury poukáži jen na knihu 
Dialogus miraculorum • • . Caesaru Heisterbacensis, vol. II, p. 172-173, Distinctio IX, De sa
cramento corporis et sanguinis Christi, cap. VIII, kde se vypráví, že včely vystavěly zázračně 
chrámek nad částkou těla Kristova, kterou vložila majitelka včel do úlu, aby prý se jí vyrojily.6 

1) Viz ve vydání prof. Nikolského, str. 56, 58 í srov. Prameny I, 161 (Gumpoldova legenda), 219 (Kristiánova 
legp.nda). 

2) Tuto památku vydal D. Abramovžč, I!aMSlTHI1KI1 ,UpeBHe-pyccKoH JII1TepaTyphl, Cn6., 1916, 130-131. 
3) Petrohradská legenda o sv. Václavu, CČM. roč. IV, 1830,460. 
4) U prof. Pastrnka (Slovansk1i legenda o sv. Václavu, str. 80): "chrám vzešel nad ním" í u Miklosiche (Slav. 

Bibliothek II, 279): "ecclesia ambulavit super eum". 
5) DaMSlTHI1KI1 pyCCKOH JII1TepaTyphl XII-XIII BB. Cn6. 1872 113,!!;. B. JbC08.Jte8a, CTp. XXXVI-VII, Ve 

spise O'lepKI1 no I1CTOpl111 DCKoBcKaro MOHarnecTBa, MocKBa, 1908,57-58, srovnávám s tím obdobné vypravování 
z letopisu Pskovsko-Pečerského monastýru, 

6) Vypravování a podání CesaTŽova o sv. Eucharistii byla přeložena i na ruský jazyk. V rukopise Simonov
ského monastýru (nyní moskevského Istoričesk. musea) č. 62, zač. XIX. stol., L 17b-18, se čte vypravování velmi 
podobné. O tomto rukopisu viz N. P. Popova: PYKonl1CI1 MOCKOB. CI1HO,U. 13116JIioTeKI1 II, MocKBa, 1916,152-161. 
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Vypravování o zázračném zjevení chrámu nad tělem Václavovým se čte i v charvátsko
hlaholské redakci a bylo jistě již v původním znění legendy, třebaže výklad této příhody 
není jasný. 

V proložní skupině rukopisů v stati o přenesení ostatků sv. Václava je vypuštěno 
z původního textu (6paTa )l{e llM-B5IWe CTap-BIIWarO EOJIeCJIaBa) slovo CTap-BIIWaro. V této sku
pině rukopisů vůbec máme jakési slohové přepracování původn{ho textu j proto ji nazývám 
různorodou proložnou statí. K ní náleží zejména rukopis Grigorovičův. V Minejích Maka,,:, 
rijevských (v rukop. Patriarší knihovny č. 332) isou oba druhy proložmho textu j s počátku 
(od 1. 39 va) prvé, původní čtení, po něm (1. 41vb - 42ra) druhé znění. Od druhé polovice 
XVI. stol. se sice častěji opakuje v proložnich rukopisech druhé znění, ale v některých ru
kopisech se zachovalo i čtení starší. Výklad, který se mi zdá pravděpodobný, podám níže. 

Také rukopisy proložní legendy ke dni 28. září se dělí na dvě třídy. Rázovitým vzorem 
odlišného čtení tohoto textu je zase rukopis ve V. Minejích, kde jsou v obojích Četích 
Minejí oba tyto texty dvakrát. Jako v druhém znění proložní stati na den 4. března, je 
i zde v stati k 28. září jakési nové přepracování původnllio textu. Ale, jak je vidět z va
riant mého vydání k prvnímu textu pergam. rukopisů Patriarší knihovny č. 244 a 247 ze XVI. 
sto!., bylo toto přepracování provedeno dříve nežli V. Mineje samy, a do nich bylo takto 
zpracované znění prostě přejato. 

Při nepatrných slohových rozdílech tohoto druhého zněni můžeme vzít za základní dě
lidlo rukopisů této proložní legendy jenom hlavní variant ve jménech vrahů sv. Václava. Tu 
máme trojí různé čtení v rukopisech: aj čtení se jmény všech tří vrahů sv. Václava: Tira, 
Tista, Hněvsa j b) čtení bez jmen, znějící neurčitě: ,UBa 60J151pl1Ha, HHb )Ke; c) čtení stoji'cí 
na přechodu mezi čtením prvým a druhým: ,UBa 60J151pHHa, fHtBblca )J(e. První čtení sluší mm 
za původní, přejaté do proložní ledendy z jejího pramene, t. j. z původní staroslověnské le
gendyo sv. Václavu. Později vynechali jména vrahů, bezpochyby z toho důvodu, že pře
pisovačům činila obtíže. 1 Jako je obecným zjevem v ruských proložních legendách, že se 
nehledí na určitá jména a legendisté se spokojují vypravováním bez přesného udání jmen, 
tak si mohli vést přepisovači i v legendě o sv. Václavu. Jak ukazuje třetí odrůda rukopisů, 
nevynechávají všichni opisovači řečená jména všecka j nevidím však důvodu, proč bychom 
měli tato třetí čtení považovati za samostatnou třídu, odlišnou od předešlé. 

Z ostatních variant proložni legendy o sv. Václavu zasluhuje zvláštní pozornosti pří
davek, kde se praví ve dvou rukopisech o sv. Václavu H TOti 6t nepeHeUb; to zase do
kazuje, že opisovači někdy opravovali text legendy podle původní staroslov. legendy (v textě 
Minejním místo nepBeHeUb čteme nepBopo,UHbltl). 

Z různočtení v rukopisech proložní legendy o sv. Lidmile isou nejzajímavější a nejslo
žitější ta, kde se vypráví, čím vrazi uškrtili sv. mučednici. V nejstarších rukopisech legendy 
máme krátké a jasné čtení: eMwe )Ke JlIO,UMHJ1Y B03BepCTa Y)Ke Ha wilO elO H y,UaBHI11.a 10. 

V latinských legendách o sv. Lidmile (v Pramenech I, 141, 145, 186, 208) se mluví o pro
vaze ("June gutturi eius inmissoll). V druhé skupině proložnich rukopisů se čte: B03Beprowa 
Y)Ke Ha wilO elO, coeMwe H (var. eti) CO rJ1aBbl H TtMb y,UaBHcTa 10 - čtení složitější, které 
však je porušeno, ježto je tu asi něco vynecháno. 

V třetí skupině rukopisů se slovem y)Ke, někdy též mfsto něho, se čtou slova yweBb, 
y6pYCb, yBHBaJ1o. První dvě v starém ruském jazyce značí jedno a totéž; yweBb (yWbBb) 
je pokrývka na hlavu neboli závoj, a y6pYCb podobně jako v češtině značí nějaké plátno, 

1) V Prologu Publič. knihovny č. 876 (sbírky Titovy), ze XVI. stol., se místo rHtBhlca )Ke čte rHtBarneCSI. 
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pokrývku neb šátek.1 Třetího slova v slovnících Sreznevského a Vostokovově není. V. Dal 
v svém slovníku živého velikoruského jazyka (v IV. dílu, 474) k časoslovu "yBI1BaTb" uvádí 
jen podstatné "yBI1Bal[b1l iv toje vzato z jazyka ukrajinského a znamená bílou plenu, do které za
vinují novokřtěné dítě. Ze je slovo yBI1BaJlo staré, toho důkaz máme v tom, že se čte v ru
kopise legendy o sv. Lidmile ze XIV. stol. (Patriarší knihovny č. 247) i slovo y6pYCb se vyskytuje 
jak v starých církevních památkách a letopisech, tak i v živém jazyce (u Dalje 471). V ně
kterých rukopisech legendy o sv. Lidmile se místo yweBb čte Oy)KbBb, OY)Kb, OyWb, nebo, 
protože slova y)Ke (provaz) a OyWbBb (závoj) zní podobně, jedno se zaměňuje za druhé. 
Vycházeje od původního krátkého znění, sestavuji text podle všech různočtení takto: eMwe 

)Ke JlIO,llMI1J1Y (noBeprowa 10 Ha 3eMJltO) B03Beprowa y)Ke Ha WIIO eS! (11 CbeMwe yweBb 

[y6pYCb, yBI1BaJlO] Cb rJlaBbl eS!) 11 (TtMb) y,llaBI1CTa 10. Čtení oyweBb je asi starší nežli 
y6pYCb nebo oyBI1BaJlO. . 

. Nejstarší rukopisy proložní legendy nasvědčují tomu, že kratší čtení je původní i ale 
1 čtení složitější sotva vzešlo z pouhé libovůle přepisovačů. Můžeme mít za to, že i ono povstalo, 
podobně jako vytčené varianty v legendě o sv. Václavu: nepBeHeLI,b, vynecháním jména Spyti
hněvova, z původního slovanského vypravování o sv. Lidmile. Ze dvojího čtení y)Ke, oyweBb sesta
vovatel proložní legendy slovu druhému nerozuměl a prostě je vypustil i opisovači však nám 
restaurovali původní znění podle textu původního. Ve XIV. a XV. a snad ještě v XVI. stol. 
původní vypravování-o sv. Lidmile tu bylo a četlo se. V Kosmově kronice (v Pramenech II, 144) 
se nástroi, kterým byla sv. Lidmila zardoušena, jmenuje "peplum" (závoj). Tak by i latinské 
památky potvrzovaly dvojí čtení, jež máme v ruských proložních rukopisech (y)Ke _.:... yweBb). 

Zajímavá, třebas ne historicky cenná, je poznámka, kterou v textu legendy o sv. lid
mile v Prologu ze XVI. století, chovaném v Publičné knihovně č. 880 (sbírky Titovy), čteme 
o osudu Drahomířině: a CHoxa e5l, )KI1Ba qepBbMI1 CHe,lleHa, 3J1t yMpe. V ostatních ruko
pisech legendy, které jsemprobadal, se tato poznámka neopakuje, ale v starém tištěném 
Prologu se krátce čte: OKaaHHaS! )Ke MaTI1 BS!qecJI. 3J1e n0fl16e, bezpochyby asi podle ně
jakého rukopisného Prologu. Přídavek v Prologu č. 880 nelze uvádět ve spojení s pozdější 
českou legendou o zahynutí Drahomířině, nejen proto, že se tu vyprávějí věci zcela různé, 
ale i proto, že tento Prolog byl napsán dříve, nežli přešla řečená česká legenda prostřed
nictvím polských kronikářů do ruského písemnictvV Spíše můžeme. mít za to, že opisovač 
nebo některý čtenář legendy sám dal těmito slovy výraz přesvědčení, že zločinci neostávají 
u Boha bez trestu, ano že bývají trestáni za své zločiny již i v tomto životě i ve spisech 
o životě svatých se aspoň často čte o hříšnících, které sežrali červi za ži va. Jiný opiso
vatellegendy, v Prologu Istor. musea, č. 685 (sbírky Barsovovy), zprávu o vražednici sv. lid
mily vyjádřil na konci textu legendy ve verších takto: 

JltOTaS! JltO,llMI1J1t Bpa)K,lleHI1LI,a CHoxa, 

Ei1)Ke 3J1a51 ,llyMa H nJloxa. 

HbIHtW(H)HH BtKb Jlt06S!lLI,11 BJlaCTH, 

OOqec(Tb) rOHS!lLI,H 6tcOBcKylO cerů CJ1aCTH, 

CBeKpoBb nory611TH nOBeJ1t y.rr.aBJ1eHieMb, 

OOBHHyBwecS! 6tCOBCKiS! J1eCTH BeJleHieMb. 

') J. L Sreznevskij, MaTepiaJIbl ,II.JISI CJIOBapSl ,II.peBHe-pyccKaro Sl3blKa nYlCbMeHHblMb no naMSlTHHKaMb, IiI, 
Cn6., 1903, 1117-1118. 1345. - A. X. Voslokov, CJIOBapb ll,epKOBHO-CJIaBSlHCKaro Sl3b1Ka. Cn6., 1858, 534. 

2) Srov. J. ponvka, Česká kronika v ruské literatuře starší, ČČM. roč. LXV, 303-305: nHwyTb JIi>TonHCll,bl 

qecKie, qTO ei> (llparoMHpy) 3eMJISI )KHBy )KepJIa. 
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V Prologu Rumjancovského musea č. 189 (sbírky Bolšakovovy) připisuje se podnět k za
vraždění sv. Lidmily svatému Václavu: Be'leCJlaBb )Ke HaqaTb 3J10 MblCJlI1TI1 Ha JhO,llMI1J1Y 

6a6y CBOIO 11 BCS!'leCKbl I1CKaWe flory611TI1 10. Zaznamenávám zde tuto víře nepodobnou 
zprávu jako doklad, čeho je schopen opisovač nemyslící při práci na souvislost i ale tento 
příklad (v ruské literatuře jinak ne řídký) je u ruských opisovačů textu proložních "tegend 
o českých svatých výjimkou. Celkem si počínají naši písaři při práci pozorně a v jistých 
případech, jak dokazují varianty, píší ne bez rozmyslu, ale s vědomím toho, co vyprávějí. 
Legendy o sv. Václavu a sv. Lidmile, u ruského lidu oblíbené, obracely na sebe pozornost 
opisovačů těchto textů, a ti se leckdy snažili znění památek opravit, uhladit. Někdy se tak 
skutečně stalo, a připouštím, že ne bez výsledků i ale celkem nebylo této opravné činnosti 
mnoho. L)dová vypravování, jako proložní legendy o sv. knížatech Borisovi a Glěbovi, 
Michalu Cernigovském, krátký život Alexandra Něvského, vedla k obšírnějšímu zpracování 
a dočkala se nových redakcí těchto památek. Velmi četné rukopisy legend o českých sva· 
tých však lze rozdělit toliko na dvě hlavní skupiny, ty pak nejsou nové legendy, nýbrž 
jen různé odrůdy jedné a téže legendy. Podle hlavního různočtení v legendě sv. Lidmily 
můžeme rozeznávat i v této památce dvě odrůdy rukopisů. Proti legendám o sv. Václavu 
jsou různosti v legendě o sv. Lidmile tak rozházeny, že jsem nemohl najít nijakou zásadu, 
podle které bych rukopisy rozvrhl. 

S vydáním ProJogu tištěného v XVII. století přestává ponenáhlu rozšiřování legend. 
Toliko v Pomořských poustevnách "starého obřadu" opisovali a užívali dále tradičních textů 
Prologu j ale legendy o českých svatých jsou i v těchto rukopisech většinou čerpány z textu 
vydání tištěného před reformou (v 2. pol. XVII. století) patriarchy Nikona. Legenda o sv. Lid
mile přešla do tištěného Prologu v nejstarší podobě (se zkráceným čtením, y)Ke) s někte
rými slohovými opravami, legenda pak o sv. Václavu v přechodném znění, rovněž po
změněném: 11 lIDéTHrOCTa ero Til1 11 pa3ctKocTa Bb ,llBepeXb LI,epKOBHbIXb, rHtBca )Ke 

np060,lle eMy pe6pa Me'leMb. 

Ježto legendy o sv. Václavu a o sv. Lidmile se čítají vedle sebe v týchž rukopisech 
Prologu, můžeme usuzovat, že byly obě do Prologu nejen současně pojaty, ale i současně 
sestaveny jedním a týmž autorem. Proložní "stať" na den 4. března o přenesení ostatků 
sv. Václava byla sice pojata do Prologu o něco později nežli proložní legenda na 28. září, 
ale byla složena brzy po legendě. Také pramen obou dvou statí je jeden a týž, totiž staro
slověnská legenda o řečeném světci i ale autorem stati byl jiný ruský písař. Z obsahu stati 
(na "Přenesení") aspoň nelze soudit, že by závisela na proložní legendě o sv. Václavu. 

v Tím končím výsledek svých úvah o osudech proložních legend o českých světcích. 
Ctenář najde ještě leccos ve variantech připojených k textům .. Přecházím k dějinám těchto 
památek. 

Literární historie obou legend a zejm~na legendy o sv. Lidmile, jak se zdá, není slo
žitá; ale na ten čas nemáme pro ně dostatečných dokladů, ježto nejsou všecky jejich ruko
pisy přístupny, jiné pak zašly, snad v staré době, ne však před stoletím XVI. 

Ježto v české literatuře literární historie legend jest již dostatečně objasněna, nemám 
za nutné jednati o této otázce v celém jejím rozsahu. Přestanu na některých doplňcích nebo 
opravách, založených na hlubším prozkoumání textu rukopisných památek, které mohou být 
užitečné k přehlédnutí jednotlivých otázek z literární historie legend a mohou opravit lec
které posud ustálené mínění. 

Že tyto legendy o českých světcích nenáležejí k českým památkám staroslověnského 
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písemnictví a že nebyly ani známy v Čechách do posledních dob, ukázali V. Vondrák, 
J. Kalousek a prof. Pekař. 1 Čeští badatelé neurčují přesně dobu, kdy byly legendy se
psány, ale přisuzuji je prostě ke skupině pozdějších legend o sv. Václavu a sv. Lidmile.2 

Podle výše vyložených dějin rukopisných památek a podle některých zvláštností, jak jsou 
sestaveny (o čemž bude řeč níže), není pochybnosti o jejich původu ruském, ano můžeme 
přesně určit i místo a dobu, kdy byly sepsány. 

Jak jsem již dříve poznamenal, bude správnější zařadit proložní legendy o sv. Václavu 
a o sv. Lidmile k památkám jillOruské literatury předmongolského období. V Rusi kyjev
ské byly příznivější okolnosti, aby se tu mohla spíše zrodit tato skládání, nežli v Rusi 
severovýchodní, v období mongolském i bylo i více pohnutek a více zájmu o život a o hagio
grafickou literaturu českých světců. V tomto literárním prostředí, které se zabývalo spiso
váním životopisů sv. knížat Borise a Glěba, již sama osoba a legendy sv. Václava bu
dily zájem, také proto, že životopisci sv. Borise a Glěba chtěli vyuNi vypravování o našem 
světci jako pomůcky k své literární práci. V proložní legendě o sv. Václavu, jak uvidíme 
z rozboru jejích pramenů, se obráží tento zájem řečeného prostředí. 

Ale mimo podnět literární byly na kyjevské Rusi i praktické pohnutky k napsam 
kratších legend podle obšírnějších vypravování o českých svatých. V počtu jihoruských knížat 
potkáváme se s několika osobami, které měly jméno" Václav('; u knížat severoruských ne
bylo to jméno tak - obvyklé. U Rusů bylo toto jméno staré, domácí, původu ještě pohan
ského.s Ale v XL-XII. století pokládali ruská knížata jménem "Václavové" za svého patrona 
sv. Václava, knížete českého. Z té příčiny se mohla jevit potřeba liturgických textů a krát
kého životopisu na den sv. Vá.clava v knížecích chrámech větší nežli v ostatních. Také 
kanon sv. Václava čteme v rukopise bohoslužebných Mineji, z devadesátých let XI. století, 
ale v literatuře kyjevské byl znám již dříve. Sem se dostal současně s původní staro
slověnskou legendou o sv. Václavu počátkem XI. století, ba možno že i na konci X. století. 
Ježto se nečte v starých ruských rukopisech Minejí vždy také kanon o sv. Václavu, ne
myslím, že by sem byl nutně přišel s bulharským překladem bohoslužebných Minejí. V pů
vodním textu Minejísnad kanonu o sv. Václavu nebylo, jako ho nebylo v (řeckém) origi
nále bulharského překladu. Do ruského rukopisu Minejí mohl vložit tento kanon některý 
z jihoruských opisovačů.4 Rovnoběžně s kanonem byly sestaveny podle původn1'ch staro
slověnských legend o sv. Václavu a sv. Lidmile pro liturgickou potřebu příhodnější proložní 
legendy o řečených svatých.5 

'} J. Kalousek, Obrana Václava Sv., v Praze, 1901,32. - V. Vondrák, Zur Wiirdigung der altslov. Wenzels
legende ••• } Wien, 1892, 30-31 (Sitzungsberichte d. phil. hist. Classe. 127. Band). 

2} Prof. Jos. Pekař, Nejstarší kronika česká, 1903,41. 
a} Jméno "Václav" nebylo výhradně jménem knížat. Téhož jména byli na př. bojarové novgorodští, pskovští 

a haličtí. Někdy se ho užívalo ve formě zkrácené, "Vjačko". Redaktor "Stepenné knihy" o sv. Barlaamu Chutym
ském praví: BeJI. '1Y.ll.OTB. IfryMeHb <t>yThIMCKii1, lf)J(e MlfpCKIfMb IfMeHeMb 30BOMb 61; AJIeKCa MI1XaI1JIOBIf'lh, no 
peKJly )J(e BSI'IeCJlaBb npOKTIfHIfHb. Klášterní jméno Barlaamovo bylo Oleksa (Alexij), jméno Václav (BwlecJIaBb) 
bylo jeho jméno světské. Redaktor (řečené St. knihy) zde mate sv. Barlaama (t koncem XII. sto1.) s mnichem novgo
rodského Chutymského kláštera Barlaamem (t 1243), který se po světsku jmenoval Vjačeslav Proktinin. Možné však 
je, že i sv. Barlaam měl dvě jména, Olexa a Vjačeslav. 

4} Bulharismy v jazyce nerozhodují, jednak nejsou rázovité, jednak literární jazyk XI. stol. na Rusi a u Bul
harů byl týž. 

5} Z toho, že dosud nevíme o kanonu ke cti sv. Lidmily, nenásleduje, že ho vůbec nebylo. Do Minejí se asi 
nedostal proto, že sv. Lidmila nebyla v ruských chrámech nijak zvlášf ctěnaj také v knížecích ruských rodinách 
nebylo jméno sv. Lidmily rozšířeno. 
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Ale sestavení proložních legend nelze klásti do doby, kdy byl kanon pojat do ruských 
Minejí, na konec XI. století. Tyto legendy byly psány později. Již v předmongolském období 
přešly legendy z Kyjeva do literatury severoruské, ale, jak ukazuje osud těchto památek, 
ani v XIII. a XIV. stol. nebyly nutnou součástí severoruských Prologů. Příčinou toho asi bylo, 
že severoruští přepisovači. pořizovali i dále své opisy ze starších rukopisů Prologu pocháze
jících z XI. a XII. stol., a v těchto rukopisech legend o českých svatých ještě nebylo. Ne
přímým důkazem, že proložní legendy jsou původu pozdějšího, možno vidět i v tom, že jich 
není v jihoslovanských rukopisech Prologu. Okolnost, že v těchto jihoslov. rukopisech není života 
sv. Vladimíra, považuji za přímý následek toho, že lento proložní životopis byl sestaven 
teprve později, začátkem XIII. stoV Podobně si vykládám, proč nejsou v jihoslov. Prologu 
proložní legendy o sv. Lidmile a Václavu. Ty byly upraveny ne dříve nežli na konci XII. 
stol. a možno že již počátkem XIII. stol. jako proložní život sv. Vladimíra. Pohroma, která 
stihla jižní Rus za vpádu tatarského a která překazila na dlouhou dobu literárni vzájemné 
spojení: s jižními Slovany, zamezila, že ani proložní legendy nemohly přejít do literatury bul
harské. Proložní legenda o ruském knížeti Mstislavovi, sepsaná brzy po jeho smrti (t 1132), 
přešla do jihoslov. písemnictví. Kdyby také legendy o českých, svatých nebyly bývaly se
staveny později nežIi legenda o Mstislavovi, i ony mohly vejít ve známost v literatuře jiho
slovanské a mohly se zachovati v jihoslov. prolozích XIII.-XIV. stol. 

Že proložní legendy o českých svatých jsou původu jihoruského, dokazují i literární pra
meny těchto památek,2 Nejsnáze lze označiti původní pramen proložní stati o přeneseni. 
ostatků sv. Václava. Je to jihoruská redakce staroslov. legendy o sv. Václavu v rukopise, který 
je podobný textu Vostokovovu. Ve vypravováni o zázraku s krví čteme: TpeTii1 )Ke reHb 
B e lJ e p b B3H.rr.e uepKoBb j podtržené slovo se čte toliko v redakci Vostokovské (a charvátsko
hlaholské), ale v severoruské redakci ho není. A celé toto vypravování, podobně jako stať 
o přenesení ostatků sv. Václava do Prahy, se úplně srovnává s textem Vostokovským. Stejná 
jsou i závěrečná slova stati: lJalDme BocKpeceHiSl focno.rr.a Hawero I. X.i v .Míneji:lí redakci 
je čtení opravené, srozumitelnější: lJafOme BOCKpeHiSl MepTBblMb. Jméno matky Václavovy 
v proložní legendě má týž tvar (plnohlasý) Jl,oporoMHpb, Jl,oporOMHJIb. Jl,oporoMH.rr.a, jako 
jediná jihoruská redakce původní staroslov. legendy. V proložní stati není skoro nic vlast
ního, je to výtah z textu řečené staroslov. legendy i ale nepatrné rozdíly v textu, nepochá
zejí-Ii od samého autora, vedou k doměnce, že autor měl v rukou nějaký starší text, nežli 
je sám Vostokovský. Autor proložní stati se odchyluje od původního pramene tam, kde na
zývá Boleslava starším bratrem: 6paTa )Ke HM1>Slwe C Ta p 1> H W a r o BOJIeCJIaBa. V latinských 
kronikáchs a legendách o sv. Václavu a také v slovanském překladě legendy Gumpoldovy 

1) Srov. můj spis 'upeBHe-pyccKiSl KHSI)J(eCKiSl )J(I1TiSl, 13-14. 
2} V dalším výkladu se nebudu už dotýkati liter. dějin legendy o sv. Lidmile. Dějiny rukopisných památek 

obou legend o sv. Václavu a sv. Lidmile jsou tak těsně spojeny, že jich nelze od sebe dělit. Tak i v literární historii 
těchto památek, kde se mluví o jedné z nich, nutně připomíná se i druhá. Ale osnova badání v otázce o pramenech 
legendy o sv. Lidmile je zcela jiná nežli u legendy o sv. Václavu. Proložní legenda o sv. Lidmile je sepsána podle 
staroslov.legendy o ní. Tato památka však dnes není známaj buď se tedy musime vůbec zdržet výkladu, v jakém 
poměru je proložní legenda o sv. Lidmile k svému prameni, nebo se pokusit o dohad, jak asi vypadala tato ztracená 
památka. Pokus o rekonstrukci staroslov. legendy o sv. Lidmile (neběží o slova, nýbrž jen o soustavu) považuji za 
proveditelný. Ale k tornu konci mám za nutné vzít na pomoc i nejbližší latinské legendy o naší světici - Menkenovu 
a Kristiánovu. K tomu ovšem je vhodné místo ve zvláštní stati. 

a} Ostatně v kronice Dalimilově: ,,(Drahomiř) dva syny krásná imějieše, starějšímu diechu Boleslava mlaz
šiemu diechu Václav" (v Pramenech III, 51-52). 

8 
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jmenuje se Boleslav mladším bratremf jako v legendě staroslověnské. V rukopise staroslo
vanské legendYf jehož užil autor proložní statif tohoto variantu nemohlo být j v staroslov. 
legendě se jmenuje Václav prvorozeným. Těžko je vyložitf jak povstala tato osudná záměna. 
Neobráží se v ní u ruských spisovatelů rozšířená snaha přirovnávat Boleslava k Svatoplukovif 
bratrovrahu sv. Borise a Glěba? V životech těchto svatých několikrát čteme o Svatoplukovi: 
6pam CBoero (var. MH) C Ta p tl1 IJl ar O. Příčinu k této domněnce zavdávají další slova pro
ložní stati o Boleslavovi: npeJIO)KH OKaMeHeHie cepua CBoero Ha K a 51 3 H b (var;: Ha nOKa5lHie) 
H BbllO )KeJIt3HylO npeJIO)K11 (var. npeKJIOHH) Ha MOJIeHie, pa3yMt rptxb CBOti, e)Ke He TOKMO 
6paTa CBoero y6H B. HO l1 l1Hl1 ero pa.lLH nory6l1. V kratším textě staroslov. legendy se tato 
slova nevztahují přímo na Boleslava: H npeJIO)Kl1 l1 OKaMeHeHie cep.lLua Ha nOKa5lHie.1 Sta
roslov. legenda vůbec nedávala příčinu autoru proložnístati mluvit o nželezné šíji" a o nzka
menění srdce" Boleslavova j ale na ruského knížete Svatoplukaf k němuž asi autor chtěl 
přirovnávat Boleslavaf českého bratrovrahaf se tyto přívlastky úplně hodily. Životopis sv. 
Borise a Glěba mluví o Svatoplukovi takto: He BbcnoM5IHy 3JIaro CBoero 6paTOy6iticTBa 
l1 MHOrarO CH cb6JIa)KHeHi5l, HH nOHe MaJIO Ha K a 3 a Hi e npeBpaTHC5I. Tak se čte toto místo 
v severozápadní redakci života sv. Borise a Glěbaf která zachovala na mnohých místech 
starší čtení. V ostatních redakcích tohoto životopisu se čte: H HH MaJI bl Ha n O K a a H i e n p e -
KJIOHl1C5I.2 Tedy varianty v tomto životě a v proložní stati o sv. Václavovi jsou tytéž. Tatáž 
jihoruská redakce staloslov. legendy je podkladem i proložní legendy o sv. Václavu na den 
28. září. Ale poměr autorův k tomuto prameni jeho skládání není tak jasný. V proložní 
legendě se potkáváme s doplňky k textu staroslov.legendy i stran obsahu i stran rozličných 
literárních pramenů. Některé z těchto doplňků se protiví i zprávám staroslov. legendy i latin
ských legend o sv. Václavu. To nás vede k tomuf abychom předpokládalif že autor měl po ruce 
kromě staroslov.legendyještě jinéf nyní neznámé životopisné prameny; ale okolnostif za jakých 
se proložní legenda zrodi1af byly těmto předpokladům málo příznivy. Prolož ní legenda je 
památka poměrně pozdní a byla napsána daleko od místaf kde by bylo možno nalézti nové 
životopisné zprávy o svatém Václavu. Také nevidíme j že by se autor legendy· byl vyzna
menával zvláštní touhouf která by jej byla pobízelaf aby hledal nových zpráv o Václavovi. 
S latinskými legendami o sv. Václavu byl v překladě slovanském jako jiní tehdejší spiso
vatelé obeznámen j ale nemůže být řeči o tomf že by jich byl soustavně užíval. 

Ve skutečnosti jsou dva doplňky v proložní legendě j jeden z nich se protiví původní 
staroslov. legendě a druhý jen doplňuje text. 

Z proložní legendy se dovídámef že svatý Václav měl dva bratry: Boleslava a Spy
tihněva. Staroslověnská legendaf latinské legendy o sv. Václavu a jejich slovanský pře
klad mluví loliko o Boleslavovi j srov. u Kosmy: nHec (Drahomíra) peperit binos natos 

. Wencezlaum et Bolezlaum" (Prameny IIf 28). Odkud vzala proložní legenda Spytihněva? 
Jistě že si ho její autor nevymyslil j možnof že neporozumělf stejně jako jeho opisovačif ani 
smyslu tohoto jména.3 Učenci podávají dva výklady. 

1) V Minejní redakci: npeJlO)Kl1 OKaMeHHeHoe cepue l1Xb, t. j. zlých lidí vůbec; v charvátské redakci: 
fljI-kAOlKH OK4AIfH'H4 CjI'Al!4 H4 nOK4-kHHE H P430l{Al-kHHE rp-kJ(h. HJ(h. 

2) npeBHe-pycc. KH5I)K. )Kl1Ti5l, npl1Jl03l1 39. - Severozápadní redakce )1(. CKa3aHii1, vydaných v mém spise 
3aM1>TKl1 l1 TeKCTbl l13b nCKOBCKl1Xb naM5ITHl1KOBb, Moskva, 1900,45--67. 

• a) .v legendě Vavřincově čteme tento výklad jména Václavova: "iuxta sui ethimologiam propriam regebat 
provlde lram" (v Pramenech 1,172). Prof. Pekař poznamenal, že tento výklad se spíše hodí na jméno Spytihněvovo. 
Vavřinec patrně si tu pomátl výklady, které mu řekl jeho pomocník. 
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Prof. Kalousek· připouštěl tuto zprávu proložní legendy a vysvětluje nedostatek jiných 
zpráv o Spytihněvovi v této legendě tímf že Spytihněv brzo zemřelf dříve nežli Boleslav 
zabil sv. Václava.1 Budiž. Ale i přijmeme-li mínění Kalouskovof nevysvětHmef jak vznikla 
zpráva o Spytihněvovi v památce ruské. K tomu konci bude lépef přijmeme-li starý výkladf 
který podal Vostokovf že je tu pouhé nedorozumění: autor položil strýce Václavova za jeho 
bratra. Jak mohlo vzniknout toto nedorozumění? 

V ruské proložní legendě čteme: H pO.lLHCTa (60p. H nlO.lL.) TPH CbIHbl; ale jmenuje se 
tu jen jeden z nich (Vratislav). Spytihněv se připomíná v památkách latinských j při tom 
kronika Kosmova zase mluví o dvou synech: Borivoy autem genuit duos fmosf Spitigneum 
et Wratislaum (27). Legendy Menkenova a Kristiánovaf které jsou blízké legendě staroslo
vanskéf jakož i proložní legendaf mluví o třech synechf ale jmenují (Kristián) dva: Spyti
hněva a Vratislava. V slov. překladě Gumpoldovy legendy se rovněž připomíná Spytihněvf 
s dodatkenm: CbIHb EopHBoeBb (10). Výše jsem povědělf že považuji za pravděpodobnéf 
že proložní legendy o sv. Václavu a Lidmile složila jedna a táž osoba. S původní legendou 
o sv. Lidmile byl autor jistě obeznámenf a tam se rovněž asi mluvilo o třech jejích synechf 
i když snad nebyli uvedeni všickni jménem. Co přivedlo autora na myšlenkuf že 
iPrahomíra měla tři synYf nelze objasnit. Autor znal slovanskou redakci Gumpoldovy legendy. 
Cta v legendě: OTUY oyMepIJlIO no pO.lLy 6 paT i 51 (maior natu fralribus) CTaptti Ha KH5I)KeHie 
npHcTynHBbf mohl se domnívatf Václav měl několik bratří. TpH CbIHbl v staroslov. legendě 
o sv. Lidmile a zmínka o Spytihněvovi v slov. redaci způsobily u autora toto nedorozumění. 
Obdobné omyly nalézáme i v životech ruských svatých. Tak na př, životopisec jaroslavských 
knížat Basilia a Konstantina zaměnil Konstantina s jeho dědem a· Basma s jeho strýcem 
(rovněž BasmemV Ještě snáze mohl ruský písař poplést rodokmen knížat cizíchf českých. 

Druhý přídavek v textu staroslov. legendy máme ve zprávě o vyhnání Drahomířině: 
OToma MaTepb CBOK) Bb Ey.lL O II b (srov. v rukopise vatikánském redace charv.-hlaholské: 
H B3BpaTH MaTepb CBOIO B b n par b). Ani staroslov. legendy o sv. V áclavuf ani latinskéf 
ani jejich slovanský překlad se nezmiňují na tomto místě o Budči. 3 Abychom pochopili, jak 
vznikl tento přídavek v proložní legenděf bude asi nutno uvést ve spojení toto místo se 
zprávou o Budči v staroslovanské legendě v redakci Vostokovské a Minejní: O T C a.lL H )Ke 
(H KH5I3b) BOpOTHC.lLaBb (BpaTHCJIaBb) Bb Ey.lLY'lb (6Y.lLH'lb). 

V proložní legendě čteme o sv. Lidmilef že ona OTbH.lLe (v prol. lstoričesk. musea č. 
2773: 6t)Ka) BO HHb rpa.lLb TeTHHb (mKo) HapHuaeMb. Opisovače legendy v Prologu lstorič. 
musea č. 890 zřejmě neuspokojilo toto nedostatečné udání místaf a proto sám ze svého dodal: 
TeTHHb HapHuaeMb CT p a H bl cep 6 b C K bl a. Podle jeho vysvětlení sv. Lidmilaf chtějíc se 
zachránit před úklady své snachYf odešla do svého rodiště j o tomto rodišti se opravovatel 
textu s jistotou domnívalf že bylo v Srbsku. TOf co učinil přepisovač legendy o sv. Lidmile 
v XVI. sto1.f mohl učinit i autor legendy o sv. Václavu a ještě pravděpodobněji někdo z prv
ních opisovačů j označil dohadem místOf kam byla Drahomíra vyhnánaf užívaje při tom 
jednoho ze jmenf která se vyskytují v legendě. V originálu proložní legendy o sv. V áclavuf 
jako v staroslov. legenděf slov Bb Ey.lLo'lb snad ani nebylo. Chceme-li označit písemný pra-

I)· Obrana knížete Václava Sv., 13; srov. Palacký, Dějiny národa česko I. 
. 2) Srov. V. O. Kljucevskij, npeBHe-pycCKi51 )Kl1Ti51 CBSlTbIXb, KaKb l1CTOpl1QeCKml1CTOQHl1Kb, Moskva, 1871, 

176. - Alexandra Jaroslaviče Něvského jeden z životopisů jmenuje Jaroslavem, zaměňuje jeho jméno s otcem; víz 
o tom v mém spise npeBHe-pyc. KH5I)K. )Kl1Ti5l, 169. • 

3) MdTEph CKOIO fl(3o.) 3EAIAn\ CKNIII H3rH4 OTO. cm (38). 
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men tohoto dodatku, můžeme i zde ukázat na starost legendu o sv. Lidmile. K tomu vybízí 
částečně i rozbor textů proložní legendy a staroslov. legendy o sv. Václavu. 

V proložní legendě se čte: 

OaycTl1wa B5IlIeCJIaBa, .II.a OT)KeHeTb MaTepb 

CBOIO, peKyllJ,e; XOllJ,eTb T5I y611TI1 Cb 6paTOMa 
(variant 3 6paTOM), Ta 6 o n p e)K e y 611 JI a 

eCTb 11 6a6y TBOIO J1lO.II.MI1Jly. Y1 OTb

ma MaTepb CBoro B b 5 Y.II. o II b. Y1 no MaJI1> 
nOKa5lBC5I, npl1Be.II.e 10 Kb ce61>. 

V legendě Vostokovské : 

TI1 )Ke HaMOJlBI1Wa B5IlIeCJIaBy, ptwa: xo

llJ,eTb T5I 50JIecJIaBb y611TI1, Cb MaTepblO Co

BtllJ,aBb ..• ; 6twa B5IlIeCJIaBa Haylll1JII1 (var. 
Minej. HaycTI1JlI1) Bbl.II.aTI1 (var. BblrHaTI1, 113-

mam) MaTepb CBOlO 6 e 3 b B 11 H bl. B5IlIeCJIaBb 
)Ke pa3yMtBb CTpaXb 60)ldi1.... 11 npl1Be.II.e 

naKI1 (Bb Oparb) MaTepb CBOlO •.• , Ka5lWeC5I. 

Vypustíme-li v textě proložní legendy podtržená slova, srovnává se tento text obsahem 
s textem staroslov. legendy o sv. Václavu, ale v podobě zkrácené, Dodatek, o zabití sv. Lidmily, 
je tu vsunut pod vlivem staroslov. legendy o sv. Lidmile. Z téhožstaroslov. pramene a pod 
jeho vlivem nastala záměna slov 6e3b BI1Hbl - Bb 5Y.II.ollb. Opravovateli, který četl zprávu 
o Drahomíře v staroslov. legendě o sv. Lidmile, mohla se zdát slova 6e3b BI1Hbl nemístnými, 
a proto zainěnil čtení jedné památky za čtení památky druhé. 

Rozbor textu proložní legendy o sv. Václavu stran tří odchylek od staroslov. legendy 
(o Spytihněvovi, o Búdči, o zázračné příhodě s krví) dopouští, že se můžeme omeziti na 
tři prameny: na jihoruskou redakci staroslov. legendy o sv. Václavu (jako základní pramen), 
na slov. redakci Gumpoldovy legendy a na staroslov. legendu o sv. Lidmile (prameny do
plňující). Pro životopis sv. Václava bude nutno připustit ještě jeden vedlejší pramen ruský, 
kterým by se vysvětlily některé odchylky proložní legendy od staroslov. legendy o sv. Václavu. 

V proložních životech ruských světců, které jsou sepsány podle širších legend, bývá 
pravidlem, že zkrácené texty zachovávají velikou, někdy až doslovnou příbuznost s pů
vodním čtením. Proto skoro vždycky bývá lehko ukázati nejen na pramen prolQžních živo
topisů, ale i na jeho redakci. 

O tom byla řeč již výše, když jsem líčil vztah proložní stati o přenesení ostatků sv. 
V áclava k jihoruské redakci staroslov. legendy. Proložní legenda o sv. Václavu na den 28. 
září je výjimkou od tohoto pravidla. V té se potkáváme tak často s variantami a doplňky 
k textu staroslov. legendy, že snad není oddílu, který by se úplně kryl s textem staroslov. 
legendy. V čem je toho příčina? Sotva lze přičíst tyto rozdíly ná vrub osobnosti spisovatele, 
který nebyl zvyklý prostě opisovat cizí myšlenky. V staré Rusi se svéráznost spisovatelova 
pokládala spíše za nedostatek, za důkaz nevzdělanosti, nežli za nějakou přednost. Ani 
v druhé práci našeho autora, v proložní legendě o sv. Lidmile, jak se zdá, se tato svéráz
nost nijak nejeví. Srovnáváme-li text proložní legendy o sv. Lidmile s jednotlivými místy 
latinských legend o této světici, přicházíme k závěru, že její proložní legenda je blízka sta
roslov. legendě o sv. Lidmile. Byly tedy asi jiné, věcné příčiny, které vedly autora k tomu, 
že psal jinak, nežli je psána spousta jiných proložních legend. Ježto větší část slohových od
chylek proložní legendy o sv. Václavu od staroslov. legendy je vzata z podobných vzorů ha
giografické literatury o sv. Borisovi a Glěbovi, míním, že řečená literatura působila na autora 
této legendy i v tomto směru. Život sv. Borise a Glěba a částečně i jihoruské redakce pro
ložní legendy o těchto svatých byly, po mém mínění, autorovi při práci vzorem. Podám o tom 
několik dokladů. 

Ve vypravování o zázračné příhodě s krví (přejal-li je autor co do obsahu od překla-
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datele latinských legend, viz str. 56-58} přidal náš písař k prameni: BOnb5lWe 60 5IKO 

H ABeJIeBa Kb Dory Ha 50JIecJIaBa. Toto srovnání se mohlo
y 

ovšem vyskytnouti u autora 
i bez cizího vlivu, ale způsob vypravování je blízký textu "Zitijného Skazanija" sv. Borise 
i Glěba: KpOBb 6paTy MoelO (variant 6paTa Moero) Bon i e T b Kb TO 61>, BJla.rU1Ko, 51Ko)Ke 

A B e JI e B a - slova knížete Jaroslava, která pronesl na místě, kde byl sv. Boris zabiV 
Ve většině rukopi.sů proložní legendy o sv. Václavu v rozmluvě velmožů s Boleslavem 

čteme: a Mbl T061> (TI1) npiaeMb. To je původní čtení; srov. s tím slova Svatoplukova 
v nejstarší Idopisné redakci vypravování o Borisovi a Glěbovi k bojarúm: n p i a e Te-JI 11 MI1 

Bci>Mb Cep.II.ueMb? 

V pergamenovém Prologu ze XIV. století, chovaném v Typografské knihovně č. 161, 
se čte: fH1>Bblca )Ke n po H 3 e e M y cep.II. U e Me II e Mb i v ostatních rukopisech: fHtBblca 

)Ke (var. I1Hb )Ke) np060.II.e eMy pe6pa MelleMb; podobně i v staroslov. legendě o sv. Václavu. 
K řečené opravě původního textu čteme zase v proložní legendě blízkou paralelu o Borisovi: 
11 e.II.I1Hb 11 3 B Jl e K b Me II b, n p O H 3 e 11 (50pl1ca) Bb cep.II.ue (28-9). 

Místo slov staroslov. legendy 11 I1cnycTI1 (B.) .II.yXb CBOti čteme V proložní legendě čtení 
v proložních životopisech obvyklejší: 11 n p e.II. a C T b CB. B. 6JIa)KeHylO .II.YWIO Bb pyu1> foc

nO.II.HI1 (var. fOcnO.II.eBI1, 50)Kil1); totéž je i v proložní legendě o sv. Borisovi: 11 n p e.II. a C T b . 
(5.) .II.YWIO CBOIO Bb pyu1> 50)Kil1 (var. focno.II.eBI1) (31). 

Slova, která doplňují vylíčení staroslov. legendy o poměru Boleslava uk jeho bratrovi, 
6t 60 513blKOMb JI b C T 11 B b (var. JIbCHIBOMb) nalle )KI1BOTa CBoero JIlO65111, a Ha cep.II.ut 

CBoeMb O y6itiCTBt ero nOMbIWJl5lWe, mohla se objevit v legendě nejspíše pod vlivem obdob
ného vyjádření v životopisech sv. Borise a Glěba o poměru Svatoplukově k bratřím: nOCJIa 
)Ke JlecTilO (var. JleCTHO) Kb 50pl1cy, rJlaroJI5I: 6paTe JIlO60Bb XOllJ,y Cb T06olO I1MtTI1; ce 

)Ke OKaHHblti Hel1cTI1Hy rJlarOJIawe, JIbCT5I nO.II.b HI1Mb, KaKO 6bI 11 (5.) nory611TI1 (28, 35). 

Zkoumaje slovanskou redakci Gumpoldovy legendy pozoruji, že překladatel pod vlivem 
staroslověnské legendy o sv. Václavu zmirňuje vyjádření latinského pramene o vině Bole
slavově při zavraždění bratrově a větší část viny svaluje na rá.dce Boleslavovy, bojary. Proti 
tomu v některých slovech proložní legendy můžeme pozorovat u autora snahu zvětšit od
povědnost a zdůraznit osobní účast Boleslavovu. Myšlenku zavraždit Václava i podle pro
ložní legendy vnukají Boleslavovi velmoži, ale v dalším projednávání plánů vystupuje pře
devším Boleslav. Proto původní slova staroslov. legendy: TOr.II.a 3JIil1 .II.b5lBOJII1 Bb3Bawa 50-
.11eCJIaBa, COBtTb TBOp5lllJ,e Henpi5l3HeHb O B5IlIeCJIaBt; 11 B03Bawa c061> 50JIecJIaBa (Ha fHt

BblceHb .II.BOpb) 11 COTBOpl1Wa 3Jlblti TOti COB1>Tb Henpi5l3HeHb, jsou v proložní legendě takto 
změněna: 11 CO T B O P 11 Cb HI1MI1 CO B t T b 50JIecJlaBb; yTBep.II.11 COBtTb Cb 60Jl5lpbl e ro 

50JIecJIaBb. 

Autor staroslov. legendy věří v opravdové pokání Boleslavovo a mluví o něm bez 
omlouvání, které je zaznamenáno v proložní stati na den 4. března. Spisovatel proložní le
gendy.se vůbec nezmiňuje o osobním účastenství Boleslavově při přenesení ostatků s:. ~áclava. 
Co asi mohlo být příčinou neodůvodněné opravy v textu staroslov. legendy? Ne}SplSe zase 
snaha, přirovnat knížata bratrovrahy, Boleslava a Svatopluka. V proložních životopisech sv. 
Borise aspoň máme tato obdobná slova s proložní legendou: npl13Ba (CB5ITOnOJIKb) Bblwe

ropO.II.bua (var. 605lpbl, My)Kt) CbBtTb CTBOpl1Bb (06b y6iticTBt D.); 11 C03Ba Kb c06t 

6 O JI 51 P bl e r O (28, 30). 

') Srov. npeBHe-pyc. KHSDK. )KI1TiH, DpI1JJ0311, 42 í dále v závorkách číslo stránky tohoto spisu. 
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Podobnost tu ovšem nenl veliká, ale při tak skrovné památce, jako je legenda o sv, 
Václavu, ji uvádím, 

Po stránce literární zasluhují obě proložní legendy o českých světcích, aby byly zařa
děny do skupiny stejně zdařilých proložních životopisů, jako

v 
jsou vzorná skládání v proložní 

ruské literatuře: legendy o sv, Borise a Glěbě, o Michalu Cernigovském a nejstarší, dosud 
jen z jihoslovanské redakce Prologu známá, legenda o sv, Olze, Autor legend o českých 
světcích sotva spisoval svá skládání nahodile, Nenáležel k onomu literárnímu prostředí. v němž 
byly legendy o sv, Borisovi a Glebovi skládány a potom přepracovány? Kdybychom mohli 
o něm říci, že on sám sepsal nebo přepracovával proložní životopis sv, Borise a Glěba, byl 
by vliv ruského proložnmo vzoru na proložní legendu o sv, Václavu tím pochopitelnější. Sku
tečnost, že spisovatel proložní legendy o sv, Václavu užil životopisné literatury o sv, Bo
risovi a Glěbovi v nejstarší jihoruské redakci, potvrzuje moje mínění, že i proložní legendy 
o českých světcích jsou původu jihoruského, 

Na závěr podávám poznámky o svém vydání proložních legend o sv, Václavu a Lidmile, 
Texty legend na den 16, a 28, září uveřejňuji podle nejstaršího ze známých rukopisů, 

podle pergamenového Prologu z XIII, - xIV, stoL, Č, 153 bývalé moskevské Typografské 
knihovny (nyní knih, Centrálního archivu); to jsou texty, které jmenuji texty "prvního řádu", 
Varianty k nim uvádím z Prologu téže knihovny Č, 161 (P), pocházejícího ze XIV, sto!.; 
k legendě o sv, LidmiJe ještě z t, zv, Priluckého pergam, prologu ze XIV, - XV, stol. (Pr), 
sign, A 1/264 bývalé knihovny petrohradské Duchovní akademie, nyní Gosudarstv, publičné 
knihovny (v Leningradě), List se čtenimi na 28, září se tu nedochoval. Z pergam; Prologu 
Publičné knihovny (sbírky Pogodinovy) ze XIV - XV, století připojuji fotografické snímky 
s celým textem; je to starý rukopis nejvhodnější k reprodukci, V rukopise Typografské knihovny 
č, 153, který jsem položil za základ, je písmo vybledlé, Ve variantech podávám v podstatě 
celý text i druhé odrůdy, podle tří pergam, rukopisů ze XIV, stoL: Patriarší knihovny (nyní 
moskevského Istor. musea) Č, 244 (Pl), Č, 247 (P2), a Č, 248 (PB); v papírových rukopisech 
přestanu na textu Vel. Minejí metropolity Makaria, podle obojího rukopisu tétostaroruské 
sbírky: Uspenského č,986 a Synodá~ního č, 174; ježto pak není rozdílu v textě. obou ru
kopisů, uvádím jej prostě pod zn, VCM, Uvádět varianty z ostatních papírových rukopisů 
XV, - XVI. slol. nepovažoval jsem za vhodné, 

Týmiž zásadami a týmž způsobem označení jsem se řídil i ve vydání proložní stati 
o sv, Václavu na den 4, března, Ale text této stati je v rukopisech méně pestrý nežli text 
předešlých legend, a stať sama je po stránce literární méně zajímavá, Text první odrůdy 
podávám podle pergam, Prologu Uspenského soboru č, 3 Patriarší knihovny z poč, XV, stoL 
(1406) j varianty k němu z pergam, Prologu Patriarší knihovny Č, 248 ze XIV, stoL Z druhé 
odrůdy beru Uspenský rukopis (papírový) Vel. Minejí Četij (VČM) Č, 992 (v rukopise Syno
dální knihovny chybějí Mineje březnové) a Prolog (papírový) z poč, XVII, stoL, sbírky Gri
gorovičovy Č, 1706 v Rumjancovském museu (nyní Leninské veřejné knihovně v Moskvě), 

Texty uvádím paleograficky přesně se všemi zvláštnostmi originálu, pokud je v tiskovém . 
vydání možno, Svislými čarami označuji řádky textu v originále, 

OBSAH, 

Proložní legendy o sv, Václavu a sv, Lidmile se čtou toliko v staroruských rukopisech; 
je najevě, že ani u Slovanů západních ani v literatuře jihoslovanské v staré době nebyly 
známy, Při ohrom,ném množstvÍ staroruských rukopisů těchto památek nent divu, že jejich 
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text se leckde různí j ale všecky tyto různosti vznikly jen z tohů, jak ten neb onen opisovač 
nebo čtenář původní redakci legendy pojal a dále podával. Nelze tedy mluviti o nových 
redakcích těchto památek, nýbrž toliko o různostech jednoho a téhož původního čtení, 

Legendy o sv, Lidlnile a o sv, Václavu (tato z 28, září) osudem svých rukopisů těsně 
souvisí a i svým původem jsou rovněž v úzkém svazku mezi sebou, Jsou to památky jiho
ruské písemnosti z druhé polovice XII, nebo ze zač, XIII, stoL, vzdělané podle starých slo
vanských legend o těchto svatých, pravděpodobně jedním a týmž autorem a v jedné a téže 

době, .. k' 
V legendě o sv, Václavu (28, září) možno vedle jejího základního pramene, Jlhorus e 

redakce staroslov, legendy, vidět ještě vliv dvou jiných památek: staré, nyní neznámé, slo
vanské legendy o sv, Lidlnile a slovanského překladu Gumpoldovy legendy o sv, Václavu. 
Na účet těchto památek můžeme přičíst jednak odchylky od jejího původního pramene, jednak 
přídavky k němu, pokud obsahují skutečné nové zprávy. (vypravování shodné s latinskýlni 
legendalni, o zázraku s krví, ze slov, překladu Gumpoldovy legendy, nebo doplňky o Spy
tihněvovi a o vyhnání Drahomíry na Budeč ze staroslov, legendy o sv. Lidmile), 

Autor legendy o sv, Václavu si vzal za vzor při práci proložní legendu o sv, knížeti 
. Borisovi, jejíž pramen, )KI1TmHOe CKa3aHie o sv, Borise a Glěbovi, v starší redakci ne
zůstal bez vlivu na legendu o sv, Václavu, 

Z textů těchto ruských památek si vysvětlíme odchylky proložní legendy o sv, Václavu 
od základnmo jejího pramene, t, j, od legendy staroslovanské, 

Tato příbuznost pr.aložní legendy o sv, Václavu s hagiografickou literaturou o Borisovi 
a Glěbovi dovoluje nám spojovat původ legendy s oním ruským literárním prostředím, které se 
zabývalo skládáním a přepracováváním hagiografických spisů o Borisovi a Glěbovi, Je možno, 
že autor proložní legendy o sv, Václavu byl i autorem jedné z redakd proložní legendy o sv, 
Borisovi. 

Proložní stať o Přenesení ostatků sv, Václava (4, března) je, co se týče doby skládání 
i co se týče pramene, rovněž jihoruské redakce staroslov, legendy o sv, Václavu, příbuzná 
$ proložní legendou na 28, září, Ale z obsahu proložní stati není tuto příbuznost vidět. Z toho 
důvodu spíše lze soudit, že autorem proložní stati (4, března) byl někdo jiný nežli autor pro
ložní legendy z 28, září, Také v této stati, jako v proložní legendě, můžeme znamenat vliv 
životopisné literatury o sv, Borisovi a Glěbovi. Přiložené texty podávají původní čtení legend, 
a varianty k nim ukazují rozličné počáteční pokusy o přepracování tohoto původního znění. 

Poznámka. Při studiu proložních legend o sv. Lidmile a o sv. Václavu prohlédl jsem 98 rukopisů Prologu 
zářijové polovice roku (z těch 19 pergamenových) a 69 rukopisů březnové polovice roku (z těch 20 perga
menových). Zbývá ještě asi 30 rukopisů Prologu z druhé polovice XVI. stol. a ze XVII. stol. 
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K~ Ti. rV,i~ CŤ~lfci 1 xtHLJ,E I A~AMHA~I. HdH~1 cŤr~ RlcAdRd. 2/ 
V týž den (16. září) svaté mučednice Lidmily, báby sv. Václava. 

R"iKHdJ1! "~AMH"d. Ch\Wf 1 W ~fM"h\ CfpC~~ 

CKHftt· 3 KHh\1 ~h\ CfpC~CKdrO ,VPH. 4 WMI Hd 
'<: 

C'hl ~d lIfW~CKdrO KHh\/~h\' HMfHfM~ COpHROH. 

5 Ch\XV' 1 iKf rror Ad Hf RCH KP4JHH 5 fr Ad 1 iKf 

C'Mcrrd RKl(n~ 6 
npOCR<RrrH! CrrdCh\ HMd OllH CPlJ~ 

H<RW i K~rriícrrdch\ ~o HMh\ OÚ,d i did i cfro I 
AXd. řl cO~Mcrrd 7 U,pKRH H CORojKV'nHcrrd ip<Rtd. 

H pOAHcrrd ·f.1 cfi~1 H NPfp~.8 COpHROH iKf. 

A' I ii § "IR. iKHrr~f.i Cfro WHAf. c"d/iKfHdf.i iKf 

"~AMH"d RC~ ne/lld"~ HM<Ri:!Wf 9 K~ cý. H RCf 

CRo/f HM-RHHt6 R M"~H~ HH41H/M~10 Pd~AdJ1!.l1 

cfi~ iKf Hilit RpdT11 C"dR~ 12 npHf.i np~"'h.13 04~.14 

H rr~151 R"dA-RR'h. "IR Ar. nOllH Q r1i..1 H npHt.i 

R"dcrr~ Rh\lIfC"dR~ 1 RHV'K~ "~AMH"HH~' rror Ad 1 
"dlJd M~IC"HrrH Mf H Rh\lJf 1 C"dR"h\ Hd CKfKpOK~ 

CRO~ ~-R 1 i\Q 16 "~AMH"V'. ;. KCh\lJhCKH HI CKdWf 17 

norl(CHrrH ~. pdw:t/KWH iKf 18 A~AMHAd. WHAf 

K~ HH~ rpd rrfrHH~ 19 HdPHU,dHiIM'h..20 CHOXd 

iKf řěiil CR-RlJ.IdCh\ 1 C AR-RMd CoitipHHOMd. H 21 no I ~ 

Blahoslavená Lidmila byla ze země Srbské, 

knížete srbského dcera. Byla provdána za čes

kého knížete, jménem Bořivoje. Nebyli tehdy 

ještě všichni pokřtěni; * když pak byli spolu, 

osvítily se jim oči srdce (jejich), a byli pokřtěni 

ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého. I vy

stavěli chrámy a shromáždili kněze. A zplo

dili tři syny a dceru. ** Bořivoj pak, maje šest

atřicet let, z života tohoto odešel. Blahoslavená 

pak Lidmila všecku péči *** měla k Bohu a roz

dala všecko své jmění na almužnu chudým. 

Syn pak její Vratislav přejal stolec otcovský, 

a ten, vládnuv třiatřicet let, skonal v Pánu, 

i přejal vládu Václav, vnuk Lidmilin. Tehdy 

začala pomýšleti máti Václavova velmi t proti 

tchyni sve a všelijak hledala zahubiti ji. Vě

douc to Lidmila, odešla na jiný hrad, nazvaný 

Tetin. Snacha pak její se uradila se dvěma 

bojary a poslala je na Tetin, aby zahubili tchyni 

Varianty k textu: 1) T 2 cí'o,; 2) T 2 KHRI~RI: 3) T 2 Cljln&.Ctnlll!; 4) VČM + H; 5_5) Pl, P ~ HiKjlil!JIHHH RCH; 

podobně i VČM, p3 oRlXV" 00 TOrAd HI Kjlfll!HI CV"l!Ji RCH; 6) tak i v T', jinde: RKyniq ') T 2 CO~Ad; 8) tak i v Pr.; 

pl Al!JljlHH, pa TjlH CH1.l H TjlH Al!JljlHH, VČM: H Al!JljlH; 9) VČM HMRlllIl; 10) VČM HHl!JHX1>; ") pl H~A4ll!; 12) Pl, pa 

_jldTHCAdR1>; 13) VČM CTOA1>; 14) Tl oliHH, VČM OTi'l&.; 15) VČM TO/í; 16) P 3, VČM MhlCAHTH 3AO; 12 toliko: MhlCAHTH; 

17} T 2 AIOAMHAy; 18) Pro jldWM-kn, lKfj 19) Pl, VČM TITHH1>; 20) Pro H4j1-kU,dIM1>; 21) VČM IRI; 

O) Většina rukopisů Pl, Pl, i Minejní, mají: nepokřtěni všichni (= pohané); p3 byli pak tehdy nekřesfané 
jsouce všichni. - 00) p3: tři syny a tři dcery; VČM: a dcery; Pl: dcery. - 000) nl'ldA&. může být: soužení, 
zármutek ({tAL'ljJL<;) i péče. - t) ~-kAO (velmi) je v našem rukopise asi zkažené původní ~1>AO (zle), jak mají ruko
pisy Minejní. 

·1·.·.··· , 
~ ..... 
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CAL\ f.i K~ rrHrfH~ .22 23 AdH~1 1I0rl(CHAH CRf~ 

KpOK~ ief.i A~A~I MHA\(.23 24 npHWfAwfMd iKf 

pd~ I COHHHKOMd rr<RMd 24 CORO /I Kl(lIHCrrd O COC<R 

MHOiKbCrrRO 1 ~AQA <Rj,j nOAoHHll Cm-R.
25 

RflJf I PV' ' 

iKf C~IRW~ OCrr\(nHWd ARO I p~ 26 CO OPV'iKHleM~ 

H pd~HHWd 271 AKfpH H KHHAOWd R xpdM~ 28 H I M~ 
Wf iKf A~AMHAV' K~Kfprocrrd 1 0V'iKfHd WH~ leH. 
ji oy MRH I crrd ~. 28 ji rrdKO npHitirr~ KOHfU,~ 1 
iKHrrh.~ R AHh. CV'HorrH~1H K ne I pR~1H 29 lJX HOlJ.lH' 

iKHKWH
30 AIR.f ~ " OAHHO A<Rrro.

30 
" cý o'(roAI/~ 

KWH 31 MV'lJfHHta R<RNfU,h. npI/HMWH. C;. CO no~ 

Kd~d W Nf/řil ~HdMfHHta H lJ~Cd Hd 1f.jcrr-R "AfiKI 

H<R norpmmd' Hf I C<R CO K U,pl\RH HO II~ Crr-RHO~ I 
rt.t. HA <RiKf 110 KCh\ HOlJ.lH taK~ IXV'Ch\ CR'RlJ.I" po" 

ph\lJ.Id. H H<RKI J HCMmu,~ npo~p-R npHKocHV' I KCh\ 

nepcrrH 32 HA -RiKf A~AMUAd j MiKdWI' H wrr""<R 

MHord c~ / lJ~AfCd. filiKf CA~IWd 33 RH\(K'h.jHita 

Rh\lJfCAdK~' norrlpdKCh\ f npWfCf 34 CdHV' CROfO 

K CAdRH~ljM rp.tA'hn{ldPV'. ii 1I0AOiKH MO!lJ.IH 

.sřil R u,pKKHCŤro rfoprl f i:!' HAfiKf H H~IH<R 

MHord 35 dr 1 ~HdMfHHJ1! H lJ~NCd.35 

její Lidmilu. Přišedše pak vrahové ti, shromáž

dili množstvÍ zlosynů sobě podobných. Když 

pak byl večer, obstoupili dvůr se zbraněmi 

a rozbili dveře a vešli do domu. Chopivše pak 

Lidmilu, vhodili provaz na hrdlo její a udusili 

ji. A tak vzala konec života v den sobotní, 

v první hodinu noční, živši let šedesát a jedno 

{léto}, Bohu se zalíbivši a korunu mučednickou 

přijavši. Neboť Bůh ukázal skrze ni znamení 

a divy na místě, kdež byla pohřbena; nebyla 

totiž (pochována) v kostele, ale pode zdí hradní, 

kdež se po všecky noci zjevovaly svíce ho

řící. I nějaký slepec prozřel, dotknuv se prsti, 

kdež Lidmila ležela. A od té doby se děly 

mnohé zázraky, o nichž slyše vnuk její Václav, 

pospíšiv si přenesl bábu svou do slavného 

města Prahy a položil ostatky její v kostele 

sv. Jiří, kdež i nyní mnohá znamení a zá

zraky se dějí. 

K~ T:t" AH~ CTpTb. cŤr~ R~YECt1dRd 1 KH~3~ YEWb.CKdr~. 
V týž den (28. září) umučení svatého Václava, knížete českého. 

1. 37 ob.b IIOAOCHO I6Crrb 1 npfiKf OlJ~KO 1 RHA <RrrH 1 H Slušné jest předem znáti vlast a stolec sva

tého mučedníka Václava. Tento byl syn Vrati

slava, knížete českého, maje pod sebou dva 

crr",,~ cfrro MV' IlJfHHKd Rh\lJICAdRd. Cf 2 C<R I 
cfi~ RpdrrHcAdKA~ • KHh\~h\ IlJfWh.CKd HM<RtiI nOA ~ 

22} T2 TIWH1>; 2U3) totéž člení i v Pr.; T2 Ad ohllll4, Pl, VČM Ad ohlCTd 10 norY_HAH; 24_21) p2, VČM njlHllIEAllIl 

lKl jld3&OHHHK4 Td; 2') p2, VČM HMd; 26) VČM IRI"; 27) T 2 jld~_HRllIi; 2B_2") totéž čteni v T 2, Pr.; v Pl, p3 R1>~K'p

rOCTd Q\"llliR1> H4 llIHIO iH C1>IIMllId lEH' C1> rAdR1.l H T-kM" Qy.l,dRHCTd; P 2 VČM R1>~R'prOCTd OyRHRdM CHIMllId C1> rAdRhI 'Ill! H4 

llIHIO MH H T-kM'Io. oy AdRHCTd (y_jlVC1>, a druhá čtení: V'lKl, - V'1lI i K1>, V'RHRdM, ); 20) T 2 R1> d'; 3o_30) It fo H r t T 2; 

31) T2 o\"rO,l,HR1>; a,} Pro HljlCT"; 33} Pl, VČM. CAhlllIdR1>; 34) Pl, Pro "jlHHICI; a') T2 A\HOrd 'IIOAECd CrT&.. 

Varianty: 1_1) T 2 njlllKl R-kA -kTH; VČM R-kAdTH njlllKl; 2) VČM CIIí; 

9 



38." 

66 PROLOŽN!LEGENDY 
[22J 

COROIO ARd I Hpd'J'd 3 HC",hI'J'HI"'H~Rd HMfC,MI Rd. 3 

4 npfC'J'dRAI1WIO mf CAl4 Oii,105 i 6 I npHtd RAllJf~ 
4AdR'h. C'J'M'h. 0411

7 
'J'O I I"' Ad ~A'f' PdAH 4ARU,H 8 Hd~ 

lJdWd I Hpk CRdmHRd'J'H. 9 mpRof iKf I Hd0'f'C'J'H~ 
Wd

9 
RAllJfCAdRd Ad ro jmeHf'J'l1 M'Í'pl1 CRO~ PK'f'4Jf • 10 

XO jlJ-l f 'J'l1 'J'AI O'f'RHT'H C Rpd'J'OMd. 11 'J'd I HO Hll 

npfmf O'f'RHAd fC'J'11 HdR'f' 'J'Rll/lO AIOAMHA'f'. H wrHd 

M'Í'pl1 CROjlO R H~I1. H nOMdA~ nOKdtdR'h.jcAI 

npHRfAf td K COR~.12 RMAlpf 13 mf! nOCAdWd 14 

K RPdT''f' fl"'O pK'f'lJ-If. II dlJ-lf 15 HdC'h Hf nOCA'f'~ 
15 I j WdI6WI1. Hf o'f'mpEAHWH 0yHH'J'H Rpd'J'd CRII fl"'O 

'J'O OH'h. 16 'J'me X0lJ-l !'J'11 O'f'HH'J'H I d M'hl 17 'J'H 

nd4f Cfl"'O XOlJ-lfM'h..17 H I C'J'ROpH C HHMH CR~'J''h. 

RMfCA41 R'h.. O'f'MMH iKf
18 

Hpd'J'd RAllJfCAd/Rd 

n l1 lf'J'H 19
K

' .L.19 ~ ~.. ~ • ' 
t' cm'K Hd OC41HHI6 U,pKH. H npH~ 

WfA 'h 20 RAllJfCAdR'h.· I li 21 AIORf~HO npm'hIC'J'd R'h. 

AHI1 C4Jf I HHtd. R11CXO'J'~ mf RAllJfCAdR'h.1 WH'J'H 

ro rpdAd If 0'1' MMH iěrll / HOAfCAdR11 22 AO oy'J'peHH 

1l0RfCf I AIf'J'HCAI. 22 R~ RO td~'hIKOMI1 AC'J'H! R11IMI1. 23 

nd4f mHRO'J'd CROfro AlOjRAI H. Ii 24 Hd Cp~H 

CROfMI1 o 0yRH/HC'J'R~ fro 1l0M11IWAAlWf 25 H ItJ/KO 

ORAfmf 26 RAl4fCAdR11 27 'J'OH HO IlJ-IH II rpdA ~ H oy~ 
'J'RepAHR11 CR~ 1'J'11 27 C HMAlp111 28 i6ro ROAfCAdC'h. 

o I 0yRHI6HHH
29 

Hpd'J'HH. 30" 0y'J'p0 30 H/AYlJ-I lO 

I6My Hd 0y'T'pmlO~ 31 K'h. I U,pKCH. 32 1l0C'T'Hmf 

I II. .. 

RMfCAdR11 C'h. j RO/llp111 H 0YAdp« H R rAdCy 

Mf! 4fMI1. H nOR~mf CAl4fCAdR'h. 33 R11 I U,pKRI1. 33 

bratry: Spytihněva a Boleslava, Když pak 

zemřel otec, převzal Václav stolec otcovský, 

Tehdy zlomyslní lidé začali popouzeti brátry 

(proti sobě), Zprvu navedli Václava, aby vy_ 

hnal matku, řkouce: "Chce tě zabíti s bratřínň, 
neboť ta zabila i dříve bábu tvoji Lidnůlu," 

I vyhnal matku svou na Budeč, a zakrátko 

kaje se přivedl ji k sobě (nazpět), Bojaři pak 

poslali k bratru jeho řkouce: "Jestliže nás ne

uposlechneš, (a) nepředejdeš-li v zabiti bratra 

svého, on tě zabije j ale my tobě nad onoho 

přejeme," I vešel s nimi v radu Boleslav, Po

žádal pak bratra Václava, aby přišel k němu 

na "Posvěceni: chrámu", A přišel Václav, a nňle 

ztrávm den Posvěcení, Václav pak chtěl ode

jíti z hradu, i přemluvil jej Boleslav, aby se do 

jitra (s ním) veselil. Byl totiž jazykem lstivý, 

více než život svůj miluje jej, ale v srdci svém 

na zabití jeho pomýšlel. A když Václav ulehl, 

té noci na hradě potvrdil radu s bojary svými 

o zabití bratrově, A ráno, když šel na jitřní 

k chrámu, zastihl (jej) Boleslav s bojary a ude

řil jej do hlavy mečem, I běžel Václav do 

3.3) T 2, VČM GMECA4R4 H cnblTHrwkR4; p3 CWhlT4Rl>rwkR4; 4.4)VCM V'MEpUJV' lKE; 5) T 2 + Hxa; 6) není v VCM; 

7) T 2 + H; B) VČM GlllllpE; B.B) T 2 H nEpRII/E H40l{CTHUJ4; 10) VČM PEKV'I'J!; ll.11) P' TdKII H; 12) T 2, VČM K'h CEG-k; 

13) T2 GIII<IPE; ") T2 nIlCAdUJdCIII; 15.15) není v T2; 16) není v Pl, VČM; 17"17) T2 není: TH; Pl, p3, VČM d AlbI 

TIld; (P 3 TH) npHI<lIEM'h H TEGE ndqE CEN )\IIIpEM'I!.; 18) T 2 není: lKE; 19.19) není v VČM; 20) T 2 npHAE; 21) V T 2 není:H; 

22_2l) T2 Ad .S'I!. Ol{TpEHHH AHh. nllsECEAHR4CIII; Pii VČM nllRECEAHTdCllli 23) T2 Ah.CT~R'h, Pl, VČM Ah.CTHRIIMh.i 24) v P I místo 

4-H, VČM Hd CEPAL\H lKEj 25) VČM MhlCAlII, 26) pl WGAlIIlKE; 27.27) T2 R'h rpdA-k. TIIH HOIpH Ol{TREPAHS'I!. CIIs-kT .... i 

2B) T 2 VČM GIIl<lp'hl i 2Ú) P 2, P 3 W Ol{GHHCTRt; 3'.30) p3 s ... Ol{TptH i 31) P 2, VČM :l;40I(TP"HIO i 32) T 2 Rl> I\PKS" Hi 

33.33) V p3 není, T 2 K'h L\EpKSH, VČM K'I!. L\EpKSf, p3 KliH .... i 
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nOC'T'HrOC'T'd H 'T'Hpd 34 H 35 pdl CC~KOC'ITd H R11 

ARf;J U,pKRH11IX11. I rH~R11ICd mf 35 36 npoRoAf 

fMy pmpd I Mf4fMI1.
36 

C'Í"111 mf RAl4fCAdC'h.1 npf~ 

AdC'T'h. RAiÍ{H'f'~ CRO~ AÚ/IO I R Pyu, ~ RHH' 3i no~ 

HfA ~AHHK'f' mf I CRH'T'd;olJ-llO. KpOlm mf I6ro 38 Mf 

Mo/roWd nO'J'fp'T'H
38 

no 'J'pH AHH C C'T'~/H11 

U,PKCW~I' ROll HM we RO K Rý 139 
dKH dCeAfRd 39 Hd 

ROAfCAdRd. no II H~KOAHU,{ mf A~'J'~X'h. npme· 

ce I H111 H11IWd MOlJ-lH i6ro R11 I CAdRI1H11IH rpd 

npdr'f'./ H nOAOAomfH111 R11IWd 0'1' CTro RH'J'd. 

chrámu, Zastihli jej Tira (a Tista) * a rozsekali 

jej ve dveřích chrámových, Hněvysa pak pro

bodl mu bok mečem, Svatý Václav pak ode

vzdal blahoslavenou duši svou v ruce boží, 

když pondělí svítalo, Krev pak jeho nemohli 

setříti po tři dni se stěn chrámových, neboť 

volala k Bohu jako Abelova proti Boleslavovi. 

Po několika letech byly přeneseny ostatky jeho 

do slavného města Prahy a položeny byly 

u svatého Víta, 

:C:'k 'r~ AHb. 11 npHHECEHHE 1 ci'ro R~lfEC"dRd. 

V týž den (4, března) "PřeneseníH svatého Václava, 

2 T'h R~ 2 KHAI~11 R'h. 4dC~XI1:3 IlpdRetl,f / H11 4, 

\, 5 Ob,b HMEHfMh. RAl4fCAdR11 poml1CAl5 W KP~I1/l1HOy po~ 

AH'T'MIO' Oii,d I Rpd'T'HCAdRd 6 M'Í'pH mf Aoporo~ 

Mil AI1.
7 

Rpd'T'd iKf 8 HM~titWf C'T'dp~lfUld/ro RMf~ 

CAdRd.
8 

RMfCAdC')f{L nooY41fHi! 16M 119 AHIiJCOAHMh. 

o'yRH RPd'T'd cRol6/ro RAl4fCAdRd. l°'T'or Ad ti!CHCAI 

41OAO I HdAI1 'T'fAfC~MI1 cfro RAl4fCAdRd I ft;KO 

KpOCI1 I6ro He HAAlWf ~d r. AHH I R ~eMAIO. 11 

'T'pe'T'HH mf AHI1 Rf4Ep'h./
12 

U,pKRI1 C~HAf HdA 11 

HHMI1.
12 

/lIKO AH/RH'T'HCAI RC~MI1 RHAAllJ-IHM'h..
13 

14RH!A~R'h. d 14 ROAe'CAdR'h.. 15npfAOmH WKdIMf~ 
,.. I I I 

HEHHI6 CPU,d ccol6ro Hd Kd/ll~HI1. H R11110 CROIO 

mEA~~HOylO npfKAOHH I Hd MOAmHI6.
15 Pd~OyM~ 

Byl kníže v Čechách spravedlivý, jménem 

Václav, rodilý z křesťanských rodičů: otce 

Vratislava, matky pak Drahonňly, Bratra pak 

měl staršího Boleslava, Boleslav však nave

dením ď<Í:blovým zabil bratra svého Václava, 

Tehdy ukázal se zázrak nad tělem svatého 

V áclava, že krev jeho po tři dni nešla do 

země, Třetí den večer vzešel nad ním chrám, 

takže se divili všichni vidouce (to), Uviděv 

to Boleslav, obrátil zatvrzelost srdce svého na 

pokání a šíji svou železnou sklonil k modlitbě, 

Poznal hřích svůj, že netoliko zabil svého 

34) p3 THP'l!.; 35.35) ve všech ostat, rukopisech: H THCT4; pa, VČM: H nllCTHrllCT4 H AR4 &IIAIIIPHH4 H p4C-kKIICT4 
A 

H S'I!. AREPE)\'I> L\EpKhRHblX'I!.. HH'I!. lKE npoGIIA' IMV' p'Gpd, .. i Pl, P 2: AR4 G\\AlllpHH4 ... rH-kKblc4 lKE... 36.36) T 2 "PIlH:I;E IIMV' CPL\E 

MEqEMh.i a7) T2 r~H, p3 riHi 38.38) Pl, VČM HI íUTEPTHi 39_39) Pl, VČM 4KbI 4REAh.. 

Varianty: I_I) p, VCM I npEHEClHbllE AllllpE.lI (MllIpEH VČM); 2.2) VČM2, G: lit KHIII3h.; 3) p3, G, VČM2 S 'H

)\4xa, VČM 1 )I '11c-kxa i 4) G.r.\rIlK-kpEH'I!. i 5)P plllKECIII, G PII~h.CIII, VČM I PIIAHCIII; 6) P Gp4THCA4K4, VČ~ 2 p4THCA4S4, 

G plllTHCA4S4 i 7) P, VČM I A0pllrIlMHph., VČM 2, G AOpllr\\MHp'l!. i 878) VČM 2, G HAlt4UJE &IIAECh4R4 i 9) G nllol(qmiE i 10) G+H i 

11) VČM, G+ R'I!.; 12.12) P L\'jiK'hI, VČM L\EPKRH, G S .... 3hlHAE C';iHL\E Ht HHM'I!. i 13) není v Gj 14_14) VČM 2, G RHAtK'I!. GO; 15.15) 

VČM2, G npEMlKHR'I!. (npHA\\lKHK'I!. G) WK4MEHEHIIE C~'\E CRIIE H4 nllK44HIE H SbllII CRlllO lKEA-k3HSKl npEKAOHH (G npHKA\\im) H4 MllAEHiEi 

0) Ve všesh ostatních rukopisech jsou i slova "a Tista", jak toho vyžaduje smysl. 
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rjlokxb. CROI1 jleiKf Hf 'l"OKMO OyHH Hjld'l"d CROlerO 

KjlJfC"dRd HO HWkl i6ro jldAH noroyHH.j fl no~ 
MA\HOyCA\ 16 K KO\( KOA~'" rjlokXd C'l"RojjjlHrn. H 

17 MO"A\WfCA\ HO\( HfC njlfC'l"djHH H RC-iř Cir'"b.IMb. 

H C+OMOY Hpd'l"y j CROIeMOy Rh\lJfC"dROy. 'l"or Ad 

noc"djRb. Hlejlokli! H c"yrH CROIi!. 18 H fljlHHfCf 18 

'l"okj M Hjld'l"d CROlerO RA\lJfC"dRd H?; HOAfC"dj~ 

R"A\ rpdAd 19 R'b. njldroy.19 riiA\. J?;'b. corjlok/~ 

WHXb. H rjlokxb. MOH H Hf?;dKOHHIe
20 

Mojle d?;'b. 

CRokMh.. H nMOiKHWd 11 oy21 U,řfujKRH c'Í'ro RH'l"d 22 

Ul AfCHOyl-O C'l"jldHOy j ","'l"djlA 23 -gI dnXoy 23 HA ok~ 
iKf Hok CdMh.j jleK"'b. 24 C1>'l"ROjlh U,9KRh 'l"oy. njlf~ 

HfCeH'b.
24

j H.f. RA\lJeC"dRh KHA\?;b. M&d Mdjl'l"d j 
R'b. ;LI:. AHh. 2ó R'nOKOH 25 lero AWI-O Hd MHok j 

dRjlddM"H H HCdKORok 26 H HItIKOR"H JHA okiKfRCH 

njldRfAHHH nOlJHRdl-O'l"h (lJdl-OlJU R'b.CKjlfCeHHItI rl 

HdWfro I~. Xl.
27 

bratra Václava, ale (i) jiné k vůli němu za

hubil. A rozpomenuv se na Boha, jak veliký 

hřích učinil, modlil se k Bohu bez přestání 

i ke všem svatým i k svatému bratru svému 

Václavu. Tehdy poslav kněze a sluhy svoje, 

přinesl tělo bratra svého Václava z hradu Bole

slavova do Prahy řka: "Zhřešil jsem a hříchu 

svého a nepravosti své jsem si vědom." I po

ložili jej v kostele svatého Víta, na pravé 

straně oltáře "dvanácti apoštolů", kdež byl 

sám řekl, postaviv kostel ten. Přenesen byl 

kníže Václav 4. den měsíce března. (Bůh) * 

dejž pokoj duši jeho na lůně Abrahamově 

a Izákově a Jakobově, kdež všichni spraved

liví odpočívají, očekávajíce vzkříšení Pána na

šeho Ježíše Krista. 

16) VČM 2 G nOMiIIHO\,RCiII j 17) VCM 2, G není: H j lB_lH) VČM n/lEHICTH, G njlHHICTH j ID_ID) V VCM 2, G není j 

20) P, VČM 2, G &1~AKOHHt.! MOt.! j 21) G R1> j 22) G RHA4 j 23_23) VČM 2, G ARoKlHdAlCiIITI 4n~4 j 24) G C1..nOjl1> • TO\, njlHHI-

CfH1> i 2U5) VČM 2, G &1> nOKOH i 26) G HC44KOR'J\H j 27) VČM 1 + IM~ C~4R4 Híli: H njl~w. 

0) Slovo "Bůh" se čte ve Vel. Minejích, měli jsme je v úplném textu legendy o sv. Václavu, a vyžaduje 
ho smysl. 

IV. 

J. Vašica: 

DRUHÁ STAROSLOVĚNSKÁ LEGENDA 

O SV. VÁCLAVU. 

ÚVOD A TEXT S ČESKÝM I LATINSKÝM 

PŘEKLADEM. 



Zkratky: G = latinský text legendy Gumpoldovy o sv. Václavu. K = kazaňský rukopis slovanské re
cense Gumpoldovy·legendy. P = petrohradský rukopis slovanské recense Gumpoldovy legendy. FRB = Fontes 
rerum Bohemicarum, I. díl, Praha 1873. WLL = J. Pekař, Die Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit 
Christians. Praha, 1906. 

1. Slovanské zpracování latinské legendy Gumpoldovy o sv. Václavu objevil roku 1904 
N. Nikolskij ve dvou cyri1ských rukopisech, petrohradském (= P) a kazaňském (= KV a vydal 
je r. 1909 s názvem "Legenda mantuanskago episkopa Gumpoľda o Sv. Vjačeslavě Češskom 
v slavjano-russkom pereloženii" (ve sbírce "Pamjatniki drevnej pis'mennosti i iskusstva" , 
svazek 174).2 Není to pouhý překlad slavné a skvělé hagiografické práce mantovského biskupa 
o českém mučedníku,B nýbrž zároveň pokus o opravu a doplnění cizí práce ze zdrojů do
mácí tradice. Proto můžeme právem tuto památku nazvati s J. Pekařem {WLL, 44 násL} "druhou 
staroslovanskou legendou" o sv. Václavu; jinak bývá také zvána po svém objeviteli legen
dou Nikolského. 

Na její velkou historickou cenu poukázal dostatečně již J. Pekař v svém spise "Die 
Wenzels- und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians" (1906, str. 44-51, 431-2).4 
Současně dokazoval A. 1. Sobolevskij ve studii "K chronologii drevnějšich cerkovno-slavjan
skich pamjatnikov" (Izvěstija otdě1. rus. jaz. i slov. 1906, t. XI, kn. 2, str. 1---':19) rozborem 
lexikálního materiálu (o. c. 4-8), že legenda Gumpoldova byla převedena do staroslověnštiny 
touž neznámou osobou, která ztlumočila též "Besědy" sv. Řehoře a Kyjevské listy. I kdyby
chom nepřijali -celého ieho závěru o identitě překladatele těchto tří textů, zejména co se 
týče Kyjevských listů,5 přece se nedá upříti, že je mezi Besědami a naší legendou po stránce 

1) První rukopis, označený zde P, je sborník psaný v 2. polovině XVI. století a obsahuje legendu o sv. 
Václavu na 1. 371 v - 386 v (podrobný jeho popis viz ve vydání Nikolského, str. 83-93); dříve náležel Paf
nuciovu klášteru v Borovsku (v gubernii kalužské), r. 1908 však byl, spolu s ostatními rukopisy. borovského 
kláštera, odevzdán knihovně archivu sv. synodu v Petrohradě. - Druhý rukopis, označený zde K, jest Mineja 
na měsíc září a náležel dříve proslulému klášteru na ostrově SoloveckélIl v Bílém moři, nyní se chová v knihovně 
kazaňské Duchovní akademie (ČíS. 500 Solov.) j Nikolskij (o. c. II, pozn, 2) klade jej do XVI. stol., kdežto sesta
vitelé "Opisanija rukopisej Soloveckago monastyrja" (Kazaň 1885) jei přiřkli stol. XV. (roku 14941). 

2) Z vydání N. Nikolského přetiskl slovanský text legendy Gumpoldovy Vl. Gruzín v své knize Slovanský 
svatý Václav (Praha, 1929, str. 134-169) j za základ si vzal rukopis K a varianty z P uvedl v závorkách. Pro 
český překlad, který jde souběžně se slovanským, použil překladu F. J. Zoubka z FRB I j ta místa, kde se 
překlad slovanský odchýlil od latinské předlohy, pokusil se Vl. Gruzin sám přeložiti, nikoli vždy se zdarem. 
Pro výzkum textu tato edice nepřináší nic, mimo dvě tři drobnůstky. 

3) Latinská legenda Gumpoldova byla vydána podle rukopisu knihovny veWolfenbiittlu od G. H. 
Pertze v Mon. Germ. His1., Scriptorum 1. IV (Hannover, 1841, str. 211-223), a odtud přetištěna ve FRB I. 
(str. 146-166) s českým, dnes již nevyhovujícím překladem Fr. J. Zoubka. O tomto památném rukopise s nej
starším miniaturním zobrazením sv. Václava srov. studii, kterou napsal Ant. Friedl (Iluminace Gumpoldovy 
legendy o sv. Václavu ve Wolfenbiittlu. Práce z Vědeckých ústavů Karlovy university Č. XIII, 1926, s 55 obrazy). 

4) J. Pekař k svému rozboru použil otisku Nikolského., kromě druhého tiskového archu (t. j. ve vydání 
Nikolského, str. 17-32), který se ztratil poštou (srov. WLL, 431). 

5) Názor Sobolevského o totožnosti překladatele jmenovaných tří textů odmítá V. Jagíé V Entstehungs
geschichte 2 (1913), str. 103, pozn. Kyjevské listy vznikly o vic než o století dříve než překlad Gumpolda. 
Cunibert Mohlberg (ll Messale glagolitico di Kiew (secolo IX) ed il suo prototipo romano del secolo VI-VIL .-'--
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jazykové souvislost, která nemůže býti nahodilá a opravňuje nás aiespoň k té domněnce, že 
oba překlady vznikly v téže době a v témž prostředV 

N. Nikolskij v obšírném úvodě k své edici slovanského překladu Gumpoldovy legendy 
(str. I-LI) kromě popisu obou památek, v nichž se překlad ten dochoval, a kromě příslušné 
bibliografie podává také zevrubný výčet a rozbor všech odchylek slovanského překladu od 
latinské předlohy, s pokusem o určení, odkud jsou převzaty. Jeho výsledky, jak uvidíme, 
dají se v ledačems doplniti. N. Nikolskij (o. c. XLII sL) pokládá slovanský překlad Gumpolda 
za plod českého písemnictví z XL století; na dotvrzení toho cituje list P. A.Lavrova o čechis
mech v překladě porůznu se vyskytujících a dovolává se při tom vzpomenutých studií 
Sobolevského a Pekaře. . 

Následující poznámky mají jednak doplniti úvodní stať Nikolského tím, že se pokoušejí 
blíže určiti vzájemný poměr obou pozdních ruských opisů, které Nikolskij otiskl paralelně 
vedle sebe, a vnitřním rozborem stanoviti povahu jejich prototypu, jednak také novými 
poznatky osvětliti ta místa, kde se slovanský překlad odchýlil od latinského originálu, buď 
se přikláněje k některému z jiných známých textů, nebo podávaje zprávy docela nové, 
odjinud nedoložené. 

2. Texty obou rukopisů, které nám dochovaly staroslovanské zpracování Gumpoldovy 
legendy, shodují se doslova i tam, kde jsou pouhým překladem Gumpolda, i v částech čer
paných z jiných pramenů, přece však nejsou na sobě přímo závislé, aby jeden mohl býti po
kládán za předlohu druhého, neboť v obou se vyskytují chyby opisovačské, jež tuto možnost 
vylučuji. Hned v tom, hned v onom opise vypadlo nějaké slovo, které čteme v druhém, jak 
poučují s dostatek poznámky. Větší úryvek chybí jen v K (v kap. Xli; srov. pozn. 7). Dále 
pozorujeme dosti hojně takových míst, kde jeden opis má čtení chybné, druhý správné. 
Tak píše K chybně proti správnému znění vP: v prologu K iKE".1Io'f'h místo P iKflldE'T' 

(desiderat); kap. V K HE'T'ROpH "~Rb.l m. P m 'T'ROpH" Rb.l, K R'kC,,-RAORdII'b. m. P R'kC"-RAO~ 
R.1'T'E" (exsecutor); kap. VI K npfA'k mnp.1REAeH'k m. P npEA OHII. npHREAEWb. (ad se adductus); 
kap. VII K nllOAhl m. P nllO'T'hl (septa); kap. X K Mdll.1hl m. P MH"dd (dulces); kap. XIV K pH~'Hhl 
m. P K'kp'~hHhl (crusinas); kap. XVIII K CKO'T'hl m. P CK~'T'hl (veste); kap. XXI K RhIW'Hb.rO 

m. P AHEWHb.rO (hodie); kap. XXIII K ůí CHX'iKE m. P W CH".1XiKE (de virtutibus); kap. XXIV 
K ó'yiK.1CHHKOM m. P OyiKHHKOM (vinctis), K CKOH'4.1W.1 m. P HCK04HW.1 (exiliunt); kap. XXVI 
K O\I''T'-RWeH.1 m. P Ol('T'HWfH.1 (mansuefactis); kap. XXX K llEiK.1WE m. P ".1iK.1WE (od I\.13H'T'H, 

incedens) a j. Podobně zase v P, ač celkem řidčeji, shledáváme éhyby proti správnému 
čteni v K: kap. VII P C'b.XP.1HH EMS m. K C'kXIJdHb.ÉMS (servando), P nOllHhl.1.. HWÓI\Hhl.1 

m. K RolHWd •• HEROlHhld (ultronea •. coacta); kap, X P R'lfpo~ m. K R-RpOl(~, kap. XVliL 
P pb.CHhl m. K p.13HW (singulos); kap. XXVI P CH.1 m. K rH.1 (domino) a j. 

Atti della Pontificia Academia Romana di Archeologia, seria III, Memorie vol. 2, Roma, 1929 - str" 286) do
konce ze shody modliteb mešních v Kyjevských zlomcích a v sakramentáři Padovském soudí, že překlad to
hoto nejstaršího misálu hlaholského je dílem samého sv. Konstantina-Cyrila, pořízeným v Římě v letech 868-869. 

1) A. J. Sobolevskij shledal 57 příkladů, kde se totéž latinské slovo překládá v obou památkách týmž 
slovanským výrazem. Některé shody jsou velmi nápadné, na př. bystrost' = studium, zaklenuti = subcludere, 
zemlja = patria, osljaď = patibulum, prijazn' = amicus, račiti = dignari, rěč' = ratio, causa, sila = virtus, 
snaga = studium, susěd = civis, utjagnuti = mereri, čin = modus, č'sťn = venerabilis. Dále uvádí ještě 
26 případů, kde totéž slovo slovanské vyjadřuje v obou textech podobný, namnoze synonymní výraz latinský. 
I přílišná doslovnost překladu a některé hrubé omyly rušící smysl, společné v obou památkách, vedou nás 
k tomu, abychom připsali oba texty, ne-li téže osobě, alespoň témuž kroužku překladatelskému. K tomu srovnej 
také staf A. J. Sobolevského "Cerkovno-slavjan. teksty moravskago proischoždenija" v časopise "Russkij FiloL 
Věstnik" (1900, t, XLIII, str. 154 násl.). J 
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Z těchto vzájemných odchylek, zaviněných opisovači, jde najevo, že žádný z obou textů 
nemohl býti druhému přímou předlohou. A přece vyplynuly oba z jedné starší předlohy A, 
oběma jim společné. To poznáváme s jistotou z toho, že se v obou opisech, K i P, vysky
tují tytéž chyby opisovačské, jichž původní překlad X neměl. Jsou to na př.: v prologu 
K HErOR-RhI KO SHll.IM'k, P mroR<!f.1 K'k OyHhlM místo nro R-RK'k OyHWH (hunc aetas iuvencula) ; 
ib, KP HHoro C'T'~lHhlb. C'f'.1pOC'T'H m. 'f'oro (nebo oHoro) C'T'SAfHWb. C'T'.1pOC'f'H (illum frigidae 
senectutis); ib, KP CMhIWIlEHiEM'b. m, CM-RWfHi"EM'k (commixtione); ib. KP P.1AOC'T'h m. p-RAKOC'T'b. 

(raritatem); kap, I KP 'T'.14E Rf4EpHOMOl( (~MS) m, 'T'.14E R-RpHOMOl( (nocI\-RA'b.C'T'Ri~ = ac cre
dulae posteritati); kap, V K K''T'OM~ m npHC'T'.1~WE, P K'f'OM~ HE npEC'f'.1dWE m, R'b. AOMS iKE 

npoc'T''k R-R.1WE (1 domestica habitudine simplex); ib. KP 'T'-RX'k m, 'f'HX'k (modestus); ib, KP 
HEOl(4fHhlb. (~.1) m, H.10l(4EHhlb. (~.1 = edoctos); kap. XIII KP A-RI\b. 'T'-RX m, A-RI\.1'f'fllh (factorem); 
ib. KP 0YAhl m, Ol(Mhl (1 consiliis); kap, XV KP 0YMS m. MOl(iK~ (virum); kap, XXI KP Nf 

MHHEM m. Nf MhHE (non minus); kap, XXIII KP WRp-R'f'OW.1 m, ORp-R'f''kW.1, KP RC-RM m, R'k 

CfMh, KP p.1KOl( (~S) m, p-RKOl( (rivulo), KP 4dC'T'.1MH m, 4HC'T'.1MH (sinceriter); kap, XXIV K 
S3hl, P oy3hl m. ol(Ah.1 (membra); kap. XXIX KP K'b. m. H'k (sed) a j. 

Tato cyrilská předloha A, z které prostřednictvím několika dalších opisů vyplynuly 
oba ruské texty K i P, byla přepsána z hlaholského rukopisu. Na stopu tohoto poznatku 
uvedl mě chybný překlad latinské věty "proficisci non moror" (v kap. XXX), kterou 
oba rukopisy tlumočí slovy m MorS 'T'.1MO H'I'H. Poněvadž v téže kapitole ke konci "non 
díutíus morante" se překládá správně HE AMro iKE MfA"b.LJ-IS lM~, není pochyby o tom, 
že "non moror = HEMorS" nebylo v původním překladě, nýbrž že tam stálo správně: Hf 

Mh.AI\bl\.. Přeměna MhA"~ v MOr"" se vysvětlí mnohem lehčeji z hlaholice než z cyrilice, 
neboť v hlaholici druhé písmeno v obou slovech, h. = <D a O = :J, je stejné vyjímajíc tOj že 
při polohlásce h ze středu písmena vybíhá nalevo vlasová čárka zakončená tečkou, což se 
snadno přehlédne ; také A 1\ (dl, ~ nebo ligaturu ól:3.) možno si spíše splésti s r (90) v písmu 
hlaholském. Takové přehlédnutí je tím pochopitelnější u písaře, který nebyl dosti cvičen 
v hlaholici, zvláště když předpokládámej že měl před sebou rukopis psaný zběžně a ne
úpravněj asi tak jako Pražské zlomky, náležející podle všeho témuž místu a téže době. 

Dalším důkazem toho, že text A byl opsán z předlohy hlaholské, je záměna -R za .1, 

jež se tu naskýtá ve dvou případech: P.1NOC'T'h. m. p-RNKOC'f'h. (v prologu), p.1KOl( m. p-RK~l( 
(v kap. XXIII). V hlaholici totiž značka fA může vyjadřovati i -R i 1<1 (po palatálních sou
hláskách .1). Písař méně zběhlý ve čtení hlaholského textu snadno mohl přepsati hlaholské 
fA omylem .1 místo -R, neboť na mnohých místech toto fA mělo vskutku fonetickou platnost .1 (1<1). 
Sem bych také zařadil záměnu 4 za LJ-I v slově PfLJ-IH místo správného p-R4H (causam) 1 

v kap. XIX (srov, pozn. 31) a rovněž v kap. XXI (srov. pozn.7); v hlaholském písmě se ~ 
podobá ligatuře w. dosti značně, takže omyl se tu spíše vysvětli nežli v cyrilicí. 

Konečně třetí důkaz, že originál překladu byl psán hlaholsky, vidím v tom, že rok, 
kdy ostatky sv, Václava byly přeneseny do Prahy, ie určen čtvrtou indikcí místo páté. Jak 
již J. Pekař (WLL, 432) upozornil, připadá čtvrtá indikce na rok 931, kdežto odjinud víme, 
že přenesení se událo třetí rok po smrti Václavově, t. j, r. 932. Nesnáz zmizí, když při
pustíme, že text původně byl psán hlaholicí, v níž písmeno A (= dl,) značí 5, kdežto cyrilské 
A = 4. Písař omylem přepsal písmeno hlaholské cyrilskýmj bez ohledu na jeho numerickou 
platnost, tedy A místo E, a tím změnil pátou indikci, která přísluší roku 932, na čtvrtou. 

1) Přepisovatel napsal místo pt'lH-piapH, což pozdější opisovači změnili v pnpH; V obou rukopisech se 
ostatně častěji píše E místo t. 

10 
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Netřeba se nikterak pozastavovati nad tím, že se v obou rukopisech číslice vypisuje slovem 
(kap. XXllI): KP lff'f'Rip''f'drO {IH'AHK'f'd. Můžeme s jistotou předpokládati, že v hlaholském 
originálu byl zde číselný znak, který teprve v pozdějších opisech předlohy A byl nahrazen 
slovem. Vždyť hned_za udáním indikce určuje se den, kdy se stalo ,J'řenesení, ještě v ruko
pise P písmenem: MU,d Mdp''f'd R' AHh Á', kdežto v K se vypisuje: M'U,d Mdp'f'd R AHh 4f'f'Rfp~ 
'f'hIl1.1 Arci v tomto druhém případě se písař nezmýlil, přepsav správně hlaholské 'Al (= r), 
jež značí 4, cyrilským A (= 4) j mohli bychom si to vysvětliti tím, že toto datum, 4. března, 
bylo mu velmi dobře známo, ježto památka přenesení se toho dne každoročně slavívala, 
a zmýlil-li se přepisovatel, mohl chybu opraviti někdo z českých čtenářů. 

Když tedy přijmeme jako zjištěnou skutečnost to, že slovanský překlad Gumpolda 
byl původně napsán hlaholicí a potom přepsán cyrilicí písařem, jemuž čtení hlaholice působilo 
obtíže, nebudeme se rozpakovati, na vrub tohoto přepisu přičísti též i mnohé jiné chyby, 
společné oběma ruským opisům, jako 'f'OM~ m. AOM~, 0YAhl m. 0YMhl, O\(MO\( m. MO\(iKO\(, 
Me MHMeM m. Me MhHf, ORpeR'f'OWd m. ORpeR'f''b.Wd, OyShl m. O\(Ahl a j.2 

3. Již tím poznáním, že mnoho chyb kazících text ruských opisů KP vzniklo 'teprve 
později od nevědomých neb povrchních písařů, mění se podstatně náš úsudek o jakosti 
prvotniho překladu. Skutečných a hrubých omylů je v něm celkem poskrovnu, a i ty se 
z části dají omluviti jednak umělou složitostí stí1u Gumpoldova, jednak též vadným čtením 
latinského originálu. Překládá-li se na př. v prologu fixione vKP 'T'flffHHEM'b., je to záměnou 
s fluxione j v kap. XII curis K C\(AOR'b., P C~AÓR'b. je záměnou s curiis, v kap. XIX exitium. 
KP Hdlfd'f'OK'b. je záměnou s initium, v kap. XXX Cur iter KP nOlf'f'O 'f'dKO je záměnou iter 
za ita. O těchto nesrovnalostech poučují dostatečně poznámky v textu. 

Hlavním svízelem pro překladatele byly Gumpoldovy dlouhé periody s nakupenými 
ablativy absolutními a gerundii,B v nichž se jest těžko vyznati i zkušenému latináři. Kdož 
by se divil, že slovanský kněz, který pracoval bez jakýchkoli pomůcek, mnohdy v tom 
labyrintu umělých obratů a vazeb pobloudi1? Jak dovedl překládati doslovně, a přec ne 
otrocky, jak malými obměnami zhladil ztrnulost příliŠné závislosti na originálu, možno dohře 
pozorovati na př. na počátku XIII. kapitoly, a i jinde. Již Nikolskij (o. c. str. VII, XI-XII, 
pozn. 1) upozornil na rozdíl ve sti1u, jakým se liší od sebe části přeložené z Gumpolda 

') Podobně v kap. XII píše P . si· CKp4T, kdežto v K je vypsáno AKl I!P4T1> H4 AECIIITf. 

2) Vznikl-li překlad Gumpoldovy legendy v Čechách, jak třeba souditi, koncem X. nebo počátkem XI. stoL, 
mohli bychom se ptáti, proč se nedochovaly v textu ony typické znaky české řeči (bohemismy), známé z Ky
jevských a Pražských zlomků, totiž střídnice c, z za št, žd; Na to odpověděl již A. Sobolevskij v uvedené 
stati v Rus. Fil. Věst. 1900 (str. 154): staří opisovači měnili fonetické zvláštnosti svých předloh s neobyčej
nou rychlostí a snadností, a podobný osud stíhal také všecky zvláštnosti morfologické. Proto kladl A. Sobo
levskij při určování textů "moravského" (lépe: českého) původu největší váhu na materiál lexikální. Zdá se 
však, že pozdní ruské opisy slovanské legendy Gumpoldovy nám zachovaly na jednom místě stopu, třeba 
slabou a nejistou, těch bohemismů, které charakterisují Kyjevské a Pražské zlomky: v kap. XXIV lsrov. pozn. 4) 
se tu čte místo latinského "ut erat necesse" K oy31>, P o~ 831>, což s.i nedovedu vysvětliti jinak než jako zkomo
leninu z původního 1l01[3flO (z HN.lKAfbl;). 

3) Proti hojným místům, kde ablativ absolutní a gerundium jsou přeloženy správně, ano dovedně, dá 
se postaviti celkem jen málo překladů chybných. Ablativ absolutní se vyjadřuje obyčejně dativem absolutním, 
ale někdy též i jinými vhodnými vazbami participiálními, na př. kap. III se publico assensu eligente (&p4THCMK1» 

H3'Gp4H1> KC-kA\H AIOAh.MM j kap. IV ingenio celeri capacitate instructo XSAOlKh.CTKOM Kl> ťKOp-k~WfMS p43S.\\S H4npdKAfH1>, 

a pod. Také gerundia bývají dobře přeložena participii činnými i trpnými, infinitivem a jinak. - U ablativů 
absolutnich se stalo několikrát, že jsou přeloženy mechanicky instrumentálem, čímž vzniká v slovanském textě 
jakýsi instrumentál absolutní: kap. II regnante rege Heinrico lWCTKQr~lllfMl> L\4pfA\'h í'IlHPHxoM j ib. ope divina co
operante A\HAOCTllO GOlKlf.o A -kA4~IjIS j kap. XXII Perada venerabili passione nfp'KoA -k.s.HO~ '1fCTHO~ CTp4CTlIO a pod. 

-J 
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a části čerpané odjinud, a vysvětlil, na čem se ten rozdíl zakládá: překlad obou částí jest 
'dílo téže osoby, rozdíly pocházejí od různé povahy sti1u obou těchto částí, Gumpoldova 
legenda má sloh zdobný, uměle stavěný, partie vsunuté sloh prostý, narrativní. Prohlašuje-li 
Nikolskij (o. c. str. VII) 1 sloh první za "temný", platí to spíše o stilu ruských opisů, zkažených 
pozdějŠími chybami. V originálním překladě rozdíl ten v obou částech nebyl tak nápadný. 

Jazykový rozbor slovanské recense Gumpolda odhaluje nám ještě jednu stránku jejích 
minulých osudů. Dovídáme se z něho, že prvotní překlad byl někým opravován interline
árními neb marginálními glosami a že některý pozdější opisovatel, snad ten, který přepi
soval legendu po prvé písmem cyrilským, zařadil glosy ty většinou zcela mechanicky do 
textu. Tím vznikla místa, kde totéž slovo neb týž obrat latinský je vyjádřen dvěma slo
vanskými. Opravné poznámky byly dělány někým, kdo měl před sebou text latinský, a to 
patrně do rukopisu hlaholského. Poněvadž poznámky k textu upozorňují na všechna tato 
místa,2 stačí, když zde uvedu několik typických příkladů. . 

V kap. III diebus .• per naturae legem obclusis je přeloženo v KP AHEM'b. .. no SdKOH~ 
pot\" 4"OReRlffc'Kd SdKilfnEHhlM (v rukopisech omylem A"fX ., sdK"meHhl) "eR'T'l\l ID cero CReR'f'd 
npfC'f'dRHR'W\(CAI; zde původní doslovný překlad AHEM'b. 3dK"fnEHhIM'b. byl opraven lmym 
rčením, které se vyskytuje též v kap. XVIII (quacumque hora lex naturae od extrema nos 
deduxerit = t\" d4Jf R' KO\(~ rOAHHO\( A0\(Wd HdWd ID CReR'f'd npfCTdRHCAI), zbývající slovo 
"eR'T'h1 pokládám za marginálii k následujícímu slovu ReRKOM (sc. M'Hi") = aetate minor 
(srov. též pozn. 1 v kap. nI). V kap. IV crimen luendum veritus přeloženo dvakrát, po prvé 
špatně: np0'f'HRO\( c'b.rp·kwEHi~ Kd~'HH'f'H CThIAAlWfCAI, po druhé lépe: rpeRXd R' 'f'OM'b. R"~< 
AAlWfCAI, jenže druhý, lepší překlad se octl na nepravém místě, až za větou podmínečnou. 
lb. incolarum quoque iam rustícitatem maioribus saepe in diligendo praeferens = npH~ 
welU,fM'iKf " oyRorHM'h. " C'f'pdH'HlI.IM'b. " RoII'wiJ " lfhC'f'Hhl~ lm. 4dC'f'hIAl) "~RRH ~OAd~Wf 
"~"OCAI ;"~H~eAlje pozdější přípisek, doslova podle latinského praeferens - glosator, Jak 
viděti, nahlížel do latinského textu -, překladatel neporozuměl slovu "maioribus", závislému 
na "praeferens" (dávaje přednost před svými ph~dky), rovněž přeložil nesprávně "rustici
tatem", dal však větě určitý a jasný smysl (podával cizincům a chudým větší a časté dů
kazy lásky), který je přípiskem "~HOCAI porušeri. V kap. XXI probandi causa = "cKo\(wmid 
PdAH Pf4JH; pokládám Pf4JH (= PeRlfH) za glosu, vyjadřující jinak latinské "causa", srov. kap. 
XIX (pozn. 31), kde Pf4JH (= pflfH) je variantou k RHHO\( (= causam). Také v kap. VI v úryvku, 
jehož nemá lat. Gumpold: HeRK~\(~ RHHO\( pE4JH CdM'b.C'b.'f'ROpHR'b., je PE4.lH (= peRlfH) variantou 
k RHHO\(; toto pE4JH místo PeRlfH mohlo vz~iknouti nejspíše přepisem z hlah?lsk~h~ ?ísma do 
cyrilského, proto mám za to, že slovanska recense Gumpolda byla glosovana Jeste v ruko
pise hlaholském.B 

4. Již N. Nikolskij (o. C. VIII nás1.) zjistil, že slovanský překlad na mnohých místech, 
kde se odklání od Gumpolda, přidržuje se některé jiné latinské legendy, nejčastěji Crescente 
fide, a to stejně doslova, takže nebyly všude ani zahlazeny stopy mechanického spojování 
dvou různých pramenů j 4, nechal však nerozřešenu otázku (o. C. str. XXXIX), zda tyto obměny 

1) Nikolskij cituje jako doklad tohoto "temného" stilu počátek prologu, který právě je zko
molen pozdějšími opisovači k nepoznání. 

2) Vyskytují se v kapitolách I-VIII, XIX-XXIX. 
3) Označíme-li původní hlaholský překlad X, překlad glosovaný Y, cyrilský jeho přepis A, 
můžeme si znázorniti vznik ruských opisů a jejich poměr k originálu tímto obrazcem: 

4) Nikolskij (o. c., str. 8) cituje jako doklad úryvek z XIII. kap., kde "Finito excellentis 
alloquio iussionis, nefastae participes coniuracionis domum pavidi redeunt" je přeloženo: I si 

x 
{r 
I 
A 
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základního textu, jež shledáváme v slovanské recensi, pocházejí teprve od překladatele, či 
zda překladatel měl před sebou již latinského Gumpolda takto opraveného a doplněného. 
Sám Nikolskij nevylučuje možnost druhou a cituje slova V. A. Franceva (v recensi o Ka
louskově Obraně v Izvěstijích 1. VII, 1902, kn. 2, str. 383-402), že nGumpoldova legenda 
pronikla do Čech a do Bavor již v X. století a že tam byla rozličně zkracována a rozši
řována, slučována s jinými legendami, rozmanitě vykrašlována"; kdyby celá rukopisná tradice 
legendy Gumpoldovy byla náležitě prozkoumána, myslím, že by se tato možnost změnila 
v jistotu pouhým srovnáním textů. Utvrzuje mě v tom zkušenost s pozdní legendou o sv. 
V áclavu, počínající slovy nUt annuncietur". 

Obě recense této legendy, kratší i delší, popsal a zhodnotil J. Pekař, zvláště v svém 
německém spise o Kristiánovi (WLL, str. 61-64), po prvé však ji vydal úplně Ant. Podlaha 
r. 1917 (Vita sancti Wenceslai incipiens verbis nUt annuncietur", Pragae, sumptibus propriis. 
Stran IV + 67). Do svého vydání pojal A. Podlaha obě recense: delší (= lIL připisovaná 
biskupu a kancléři Janu ze Středy, je otištěna jako vlastní text podle rkpu universitní 
knihovny pražské (8 A 3) z poL XIV. stoL, kratší (= I) petitem pod čarou podle rkpu musejní 
knihovny (15 E 5) a rkpu universitní knihovny pražské (10 B 7), obou z počátku XV. stoL' 
Kratší recense je starší, a její vznik se klade na konec XIII. nebo počátek XIV. věku; 
delší, pocházející z L poL XIV. stoL, je značně rozšířena .proti kratší, a to nejen sti1ově, nýbrž 
i věcně, některé zprávy jsou v ní čerpány přímo z Kristiána, jehož vliv, vedle legendy 
Oriente iam sole, se projevil zřetelně i na první, kratší recensi. Co však posud zůstalo nepo
všimnuto, jest patrný a vydatný vliv Gumpoldovy legendy na delší recensi legendy nUt annun
cietur".l Někdy jsou do textu vsunuty větší souvislé úryvky z Gumpolda (na př. z kap. VIII 

izglagolau1i bezakonija načal'nicu mater svoju izemlja svoeja izgna ot sebe. !·skončanom že knjažem glagolom 
velmoža zemskija i rotnici i sovětnici v domy svoja ustrašeni v'hzvratíšasja. - O vzájemném poměru legendy 
Cresc. fide a legendy Nikolského jedná také Jan Slavík v stati Svatý Václav a slovanské legendy (otisk ze 
Sborníku prací k sedmdesátému jubileu P. N, Miljukova, Praha 1929, str, 16-18). 

1) Na důkaz toho kladu zde jednu delší ukázku z obou recensí legendy "Ut annuncietur" (Podlaha, 
str. 38-39) a z Gumpolda (FRB I, 160), která nám to jasně dosvědčuje: 

I. recense Ut annuncietur. II. recense ut annuncietur. Oumpold. 
Dum ergo beatus vír esset in 

medio vie ab ecclesia rediens, pro
síliit ex latebris frater maledictus 
ín armís, Quo recognito vir beatus 
salutavit eum hulnilí voce dicens: 
,Ave, frater di!ecte, multarum tibi 
reddo graci~rum acciones pro con
vívío die hesterno mihi et meis ha
bundancius exhibíto: Hoc autem 
dicebat volens eius nequissímam 
íntencionem ad benevolenciam ín
clinare et animam eius vel manus 
a fratricidii peccato líberare. At ille 
surdior aspide, qui semper astitit 
omni víe non bone et malíciam nun
quam odivit, arrepto gladio, quo 
accinctus erat, et in caput fratris 
percuciens ut fortius valuit, sic aH: 
,Melius libi hodie preparabo con-

Cumque esset vie in media pro
siliit ex late bris frater maledíctus 
in armis. Quo recognito vír beatus 
(var. sanctus) mitissime eum saZu
tavit dicens: ,Aue, frater dilecte; 
grates immense pie ta ti tuae a. no
bis sint relate, quia honorifice heri 
disposito convivio bene nobis et 
satis iocunde ministrasU.' Hoc au
tem dicebat mansuetissimus, volens 
malígnitatem íllíus benignitate sua 
vín cere, anímamque suam a peccato 
fratrícidii líberare. At ille sevior 
aspíde, qui semper astitit omni víae 
non bone, tam duZci non respon
dens salutacioni sed extracto cicius 
ense, ul forcius valuit in sancti 
capitis verUcem percucfens ait: ,Ho
die melius preparo libi conviviuml 
Sed fratre (I) resiliente, et nec uul-

Rubente íam primum aurora, 
execrabili memoria scribendus Bolez
laus, viri sancti germanus, per
versitatis auctor, quae príus arma 
contra ínnocentem latenter commo
verit non ímmemor, specu quo la
tuít, more lupino, cum ex adverso 
agnum furtive lacerandum irruít, ipse 
cum alíquot sequacibus huic sceleri 
comparibus furibunde progressus, 
et mucrone succinctus, viro símplíci 
media uia obvíus restitít. Quem 
sanctus ipse mitissima infer salu
fando benignitate ita al10quítur : Ave, 
frater dilectel grates inmensae di
leclioni luae a nobis sini relatae, 
quia honorifice disposito heri con
vivio bene nobis et satis iucunde 
(var. abunde) ministrasti. Tam dulci 
pessimus ille non respondens allo-

[9] 
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O indissolubile circa pectus .. ", u Podlahy str. 21, nebo z kap. XIX v líčení vraždybo
i~~lavské, u Podlahy str, 37-40, část viz v předchozí poznámce), jindy jsou to jen jednotlivé 
věty a slovní obraty, dovedně zapředené do osnovy děje, často přerývaného vzrušenými 
elogiemi a ovládaného mistrným sti1istou, Při tom však jest ta neobyčejně zajímavá okolnost, 
že k interpolaci II. recense nebylo autorem použito oné obyčejné redakce Gumpolda, jaká 
jest ve vydání Pertzově nebo ve FRB I, nýbrž asi takové, jaká se obráží v druhé slovanské 
legendě. 

ff 

Není zde místo, abych všechny shody mezi slovanskou recensí Gumpolda a legendou 
Ut annuncietur" uváděl a hodnotil, Poukáži na několik nejvýznačnějších koincidencí. 

V VII. kap, čteme u Gumpolda: notatis reis criminosa dampnacione pereundis beni-
gnissime pepercit, slovanský překlad přidává: povinnyja osuždeniem na pogublenie blago
milostivě poščadja žzbavljaše na unsaja privodja, podobně v II. recensi Ut ann, : •. criminosos 
ad veram penžtencžam revocavžt, sic., eos liberavžt. V téže kap. o něco dále vypráví G: 
et mortis lege illaqueatos plerumque neglecta a civibus minus religiosis sepultura, funebris 
obsequii tumulavit obsequio, to přeloženo: no umeršim ubogim ž chudym ol suséd nebre
gomym sam potrebovania služby podavaše, v 1. rec. chybí, v II. rec. (1. c. 17) se čte: pau
perum cadavera ab irreligiosis vžcžnžs neglecta... žpse sepulcrum fodiens tumulabat. -
Kap. XVI slovanské recense Gumpolda je kromě jedné větičky a několika ojedinělých slov 
zpracována úplně nezávisle na G. Vypráví se tu, že Václav chtěl odevzdati vládu svému 
bratru a odebrati se do Říma ni tu sja otrešti mira sego", ale odložil cestu, ježto nebyl 
ještě dohotoven chrám, který začal stavěti, K tomu se připojuje zmínka o jeho touze po 
mučednictví, ale nikoli z ruky bratrovy, a že Bůh mu popřál toho, co chtěl vyhledávati 
v cizích zemích, doma ve vlasti, a pak se podává ona odjinud nedoložená zpráva, že Václav 
byl od bratra a bojarů donucen k soužití s ženou, měl s ní syna Zbraslava, potom učinil 
s ní slib čistotYfkdyž však žena zhřešila s jeho milým sluhou, vdal jiza něho, avšak se 
závazkem, že bude i v manželství zachovávati svůj slib. KratŠÍ, I. recense Ut ann., jen 

viuium.' Quod fecit secundo et ter
cio, et vix de vertice eíus modicum 
sanguinem tot ictíbus elicuit. Interím 
ensis de manibus eius labítur, et 
ipse paríter cum labente gladio ce
cídit. 

neris signum annotante, geminatur 
ietus, quo ni! omnino ledenle, ter
cio ferire cum uelit, una cum ex
tento ietu ensis manu territi mililis 
excidit. Quem sanctus Wenceslaus 
per capillos (I) statim subripiens 
et supra scelerosi (I) fratrls iam 
inermis vertice manu vibrans (I) 
,Videsne,' inquft, o funeste, verti 
in te possei tue crudelitatis exi· 
cium. En unde prohibeor fra[39]
terni sanguinis fieri e/fussor? Sed 
nolo (ut) de manu mea ultimo exa
mine tuus, o frater, sanguis que· 
ratur in me; recipe gladium, ma
tura supplicium, que sunt agenda 
ne di/feras in longum.' 

cutioni, sed extraclo cicius ense, 
in sancti capitis uerticem, ut for
lius valet, percutiens, 'aft: Melfus 
hodie libí praeparavero conviuium I 
Sed ferro resiliente et nec vulneris 
tandem signum annotante, gemi
natur ictus. Quo nihilo magis lae
dente, tercio ferire cum velit, una 
cum extenso ictu ensis manu ter
riti militis excidit. Quem statím 
sanctus Vencezlaus per capulum 
surrípiens et supra scelerosum fra
tris iam inermis verticem manu 
librans: Vídisne, inquit, o funeste? 
Verti in te posset tuae crudelitatis 
exitium. En I unde prohibeor fra
terni sanguinis fieri e/fusor? Sed 
nolo, de manu mea ultimo exa
mine sanguis, o frater, tuus quae
ratur in me. Recipe gladium, ma
tura supplicium; quae sunt agenda 
ne di/feras in longum I 
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s~ruč~ě zaznamenává úmysl Václavův jíti do Říma, jakož i jeho žízeň po koruně mučed
nlcke, II. recense (I. c. str. 30-32) je však mnohem obšírnější a jeví některé rysy shodné 
s legendou Nikolského: také tu se čte o zamýšlené cestě do Říma, kde se Václav chtěl 
"zříci světa", o touze po mučednictvP a zdůrazňuje se, že zásahem Prozřetelnosti Václav 
byl zdržen ve vlasti, aby ji oslavil svou smrtí. Motiv žízně po mučednictví jest rozve
den v mohutný chvalozpěv o ctnostech světce, k jehož oslavě se používá některých údajů 
ze ':'11. a VIII. kapitoly legendy G, hned potom se pak autor obrací v prudké polemice 
pro:l z~ovol~ým utrh~~ů~, kteří "s: pokoušejí pomluviti svatého muže a svými hloupými 
povldac~aml poskvrnlh ZlvOt slavneho mučedníka, nedotčeného úhonou neřestí". Není po
chyby, ze autor II. recense Ut ann. svou obranou nevinnosti a čistoty sv. Václava vojína 
svaté Panny", čelí nějaké písemné zprávě, která se mu zdála újmou čisté a ne~~~ušené 
~tnosti, s;ětcovy• A poněvadž, jak viděti, zachovává na tomto místě pořad událostí, jak 
je podava XVI. kap. slovanského zpracování G, kde se čte o Václavově nuceném a pře
chodném poměru k ženě - což asi podle jeho domnění vrhalo stín na jas panenského mu
čedníka -, nelze tuším popříti, že se jeho rozhořčený protest týká právě této episody. Podle 
všeho kolovala u nás ještě v polovici XIV. stol. latinská legenda Gumpoldova - na použití 
slovanského textu nemožno mysliti - s týmiž dodatky, které známe posavad jen z její 
slovanské r:da~ce. - Doalší sh?dy II. recense Ut ann. (I. c. 33) se slovanským G (kap. 
XVII-XIX) jeVI se ve zpusobu, jakým se líčí úskočné pozvání Václava na slavnost do Bo
leslavě ~ jeho zavraždění. Vytknu jen dvě takové shody. V II. rec. Ut ann. líčí se postup 
Boleslavuv takto: Boleslav se radí se svými stoupenci, jak se Václava zmocniti j žádá na 
oko po poslech Václava o smír a odpuštění j Václav, ač ví o jeho úkladech, mu to neodepře' 
Boh:s!av novým p,oselstvím jej pozve na hostinu do Boleslavě. Podobně se líčí postup udá~ 
losh 1 vslovanskem G j dokonce se nám vysvětlí nejasná jinak slova v slovanském textě: 
on že isprosivsja u brata i s sovětniki svoimi, stvori pir velik •. , srovnáme-li je s přísluš
ným místem v II. rec. Ut ann.: Quamobrem pacem simulatorie per internuncios cepU quaerere. 
Druhá nápadnější shoda se naskýtá v líčení posledního zápasu Václavova s Boleslavem' 
u G čteme (FRB I, 160): Quem (sc. ensem) statím sanctus Vencezlaus per capul~m surri~ 
piens. e~ .supra scelerosum fratris iam inermis verticem manu librans •. , v II. rec. Ut ann., 
Jak vldeh z pozn. na str. 9, omylem změněno "per capulum" (= za jilec) v per capillos" 
po~o,~n~v v slo~ans~é~ p~e~ladě G se v~dle správného "za rukojet" čte {~ště "za vlas; 
drze : lze mec sVjatYl Vjaceslav za rukoJat pochvativ i nad grěšnym bratom uže uoruže
nom (!) za vlasy deria i potrjasaja glavoju ego.. - Konec XXV. kap., kde se vypráví 
o zá~račném. vysvobození jaké~osi pohana od smrti, zní v latinském G: credens ipse Deoque 
serVlens satls longam perduxzl aetatem, slovanský překlad změnil poslední slova: věruja 
sam bogu i služa zélo mnoga léta poživ poéi o gospodi, stejně II. recense Ut ann. (I. c. 53) : 
Post hoc annis plurimis vivens tandem beato fine quievit.2 . 

Jak si vysvětliti tento vzdálený, ale přec dosti zřetelný ohlas slovanského zpracování 
Gumpolda v pozdní hagiografické práci z polovice XIV. věku? Je nemožno, že by Jan ze 
Středy byl použil přímo druhé slovanské legendy nebo že by tato legenda byla bývala 
později převedena do latiny; nezbývá než vysvětliti si tyto nesporné shody v textech dobou 

') Obojí tato zpráva je již v Crescente fide (FRB I, 186), jenže zde napřed se uvádí Václavova touha 
po mučednictví, i s přirovnáním k sekáči, pak jeho záměr jíti do Říma. Kristián (WLL, 111), a stejně i druhá 
recense Ut ann. (I. c. 31), přirovnávají Václavovu touhu po mučednictví k prahnutí jelena po toku vod (podle 
žalmu 41, 2). 

2) Kristián (WLL, 122) má toliko: postea multis annis supervixit. 
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tolik od sebe vzdálených společným pramenem, neboli předpokládati, že již koncem X. nebo 
po'čátkem XL století, kdy vznikla slovanská recense Gumpolda, kolovala v Čechách latinská 
kompilace z Gumpolda a jiných václavských legend, doplněná ústním podáním, toho rázu 
a rozsahu, jaký se nám zachoval v ruských opisech objevených N. Nikolským, a že tato 
kompilace byla ještě ve XIV. století v Čechách známa. 

Mantovský biskup Gumpold sepsal svou legendu o sv. Václavu asi kolem r.980 (srov. 
Pekař WLL, 42). V slovanské versi G, v kapitole XXIII, je do textu vpleten krátký úryvek 
z řeči "Lícet plura" na slavnost přenesení ostatků sv. Václava, počínající slovy: Spochva
limoe dostojanie muža božija i čudnoje vlasti obladanie ••. Týž citát v téže souvislosti se 
vyskýtá také v obou recensích legendy Ut annuncietur (1. c. 48), možno se tedy právem 
domnívati, že byl již v oné opravené české redakci Gumpolda, které použil jak slovanský 
překladatel Gumpolda, tak autor legendy Ut ann. Přijmeme-li důkaz H. G. Voigta,l že řeč 
"Lícet plura" byla složena sv. Vojtěchem, nejspíše v letech 992-994, za dostatečný, třeba 
nám položiti vznik české redakce Gumpolda do posledních let X. století. Tím by byla při
bližně určena i doba, kdy mohl býti pořízen její slovanský překlad, psaný hlaholicí: bylo 
to pravděpodobně na přelomu tisíciletí, kolem roku 1000 po Kr.2 

5. Většina oprava dodatkůj jež přináší slovanská redakce Gumpolda proti znění latin
skému, je vzata ze starší tradice písemné, a namnoze můžeme označiti přesně i jejich 
pramen. Nejčastěji je to Crescente fide, a to, jak se zdá, její česká recense,3 několikrát 
Kristián; 4 také na legendu Vavřincovu upomínají některé údaje.5 Při tom zaráží, jak po
měrně nepatrné jsou vztahy druhé staroslov. legendy k první, Vostokovově.6 Na přímou 
jejich závislost sotva lze mysliti; předpokládám, že v Čechách existovalo prvotní slovanské 
zpracování života Václavova, nám nedochované; z něho byl pak učiněn stručný výtah 

t) Srov. H. G. Voigt, Der Sermon von der Ůbertragung des hl. Wenzel. Věstník Král. čes. spol. nauk, 

tř. filos.-histor., r~č: 1906, VI, str. 1-7. 
2) N. Nikolskij (o. c., str. XLVII) stanoví dobu překladu všeobecně "v XI. věku"; A. I. Sobolevskij 

(Izvěstija 1906, t. XI, kn. 2, str. 4 a 8) "na konci X. nebo na začátku XI. století"; J. Pekař (WLL, 51) 

"v 1. polovici XI. století". 
3) Srov. J. Pekař, WLL, 48--49; o české recensi této legendy tamtéž str. 34-38, 431. Poukazuji na 

jednu shodu naší legendy s českou recensí Cresc. fide, z níž Pekař (1. c. 37, pozn. 2) cituje podle rukopisu 
kapitul. praž. (G 5, f45 a): statím ille prefatus iuvenis, si eum nullo modo liberare poterat, occasionem ali
quam faciens, exiebat (I) fo ras .•. (slova písmem ležatým jsou přidána v české recensi); v slovanské redakci 
Gumpolda (kap. VI) čteme: ašte milostivyj knjaz' nemožaše ego nikakože ol smerU otprěti ni izbaviti, někuju 
vinu rešti (t) sam sbtvoriv von izběgnjaše ... 

4) Srov. J. Pekař, WLL, 46-47, 432. 
5) Srov. J. Pekař, WLL, 47: v obou se přítomnost ozbrojené družiny Václavovy uvádí jako příčina, 

která zmařila provedení vraždy již v neděli. Podle Vavřince (FRB I, 172) byl Václav zvolen nástupcem 
ještě za života otcova (patre viventej, srov. slovan. G, kap. III: (Vratislav) Vjačeslava za živa sebě . .. izbra 
sebe (!) naměslnika. Pekař (WLL, 20) shledával zmatenou narážku na tuto zprávu Vavřincovu také v první 

staroslovanské legendě (v recensi Minejní). 
6) Srov. J. Pekař, WLL, 47, N. Nikolskij, o. c. XL-XLII. Patrnější shody jsou dvě: v kap. VII 

slov. G se tvrdí o Václavu, že znal "jak latinsky, tak i řecky", znalost řečtiny přičítá se Václavovi v Rum
jancovské i Minejní redakci první starosl. legendy (srov. Pastrnek, Slovanská legenda o sv. Václavu, Věstník 
Král. čes. spol. nauk 1903, VI, str. 52-53), a myslím, že je zbytečno pochybovati o hodnověrnosti této zprávy; 
v kap. XVIII slov. G je zmínka o turnaji, "hře" na koních v Praze před odjezdem do Boleslavě, která jej 
zde velmi jasně a přesvědčivě motivována jako projev neohrožené· velkomyslnosti knížecí proti nízkým pildům; 
vedle toho se nám položení turnaje do Boleslavě zdá dílem nepozorného zkracovatele, který se dopouští ne-

přesností. 
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k účelům bohoslužebným (první staroslov. legenda), a z něho také čerpal i kompilátor nové, 
české úpravy Gumpolda. 

Zbývá však ještě několik zpráv v slovanském Gumpoldovi, jejichž provenience nám 
posud zůstává skryta. Mezi nimi největší zájem budí vyprávění kap. XVI o nuceném a pře
chodném soužití Václavově s ženou, o zrození jeho syna Zbraslav a a o slibu čistoty. Podle 
slov legendy nešlo tu vlastně o manželství, jak se obyčejně má za to. Rčení npHMiKHTH 

K'h. cm-R iKfHl)\{' nemůže míti v této souvislosti jiného významu než obvyklejší npHMiKHTH CA\ 

K'h. iKfH-R, což značí podle J. J. Sreznevského (Materialy) "sovokupiťsja, voj ti v plotskuju 
svjaz'''.l Kdyby autor byl chtěl říci, že sv. Václav byl donucen se oženiti, byl by to nepo
chybně vyjádřil jinak (buď l)iKfHH CA\ nebo nOI1'i\T'h. iKfHI)\{'V Také důvody, jež legendista 
vkládá do úst sv. Václavu, aby pohnul ženu k zdrženlivosti ("se, uže mnogo bogu pregrě
šichově i bezakonie sbtvorichově"), neměly by smyslu o řádném a dovoleném styku mezi 
manžely. Jak již J. Pekař (WLL,45) správně vyložil, slova "Vb brata město mja iměj, a az 
tja v sestry město" značí, že oba, Václav i žena, jejíž jméno se neuvádí, zavázali se slibem 
čistoty.3 Byl to jednoduchý slib čistoty (votum simplex castitatis), který se jako každý slib 
ve smyslu theologickém definuje: "přislíbení, rozvážené a svobodné, učiněné Bohu, nějakého 
dobra možného, a lepšího".4 Všechny podmínky jsou zde splněny: slibuje se Bohu, jak to 
legenda dvakrát výslovně naznačuje ("imbšisja po nju pred bogom i saměm" - "počto 
solga pred bogom"); sHbuje se uváženě, oba věděli, jaký závazek berou na sebe; konečně 
slibuje se zdrženlivost, dobro možné a vyšší. Poněvadž slib byl platný, nemůže býti sporu 
o jeho závaznosti, kterou splnění slibu se stávalo příkazem věrnosti Bohu, a jeho porušení 
jakýmsi .způsobem nevěry.5 Proto platilo, že jest lépe vůbec neslibovati, než slibu učiněného 
neplniti (Kazatel 5, 4), a poukazovalo se na trest, který stihl Ananiáše a Zafiru za to, že 
obelhali Boha, podrževše si částku z ceny pole obětovaného potřebám církve (Skut. ap. 5, 
1 sI.}.6 Podobně v naší legendě slova, jimiž sv. Václav kárá ženu, když ji přistihl v hříchu 
se svým "milým sluhou": počto solga pred bogom?, jsou obměnou slov, která pronesl 
sv. Petr k Ananiášovi: Neselhal jsi lidem, nýbrž Bohu (SkuL ap. 5, 4). Hřích ženin se zde 
výslovně označuje jako porušení slibu, nikoli jako cizoložství. Také následující věta: tobě 
lzě bjaše Hi za muž ili ne iti, nemůže míti v této souvislosti jiného smyslu, než že jí bylo 

1) Miklosich (Lexicon) uvádí v témž smyslu příklad z Hom, Mih, He njlHAOlKH ce MpTK~H lKm4. - Správně 
překládá toto místo Jan Slavík ve studii: Svatý Václava ráz počátků křesťanství u Slovanů (otisk ze Slov, 
přehledu, roč. XXI (1929), str, 20-22) "obcoval (souložil) s jakousi ženou"; neporozuměl však slovům: vdast 
ju zamuž, sestroju tvorja tomuž, Celá tato episoda se mu zdá "nešikovnou vložkou, hodně pozdní, patrně •• 
nečeského (ruského?) původu." Ruská nebo lépe církevně-slovanská forma jména Izbrjaslav, místo českého 
Zbraslav, však nic nedokazuje, neboť na př. i jméno Václavovo, Drahomířino a j, je přizpůsobeno ruskému prostředí, 

2) Také slůvko "H'I>KOPA4", jež následuje v textě po "njlHHol(lKmhl" (přinucen kdysi od svého bratra a svých 
bojarů, , , přiložil k sobě ženu, • ,), nebylo by tu na místě, kdyby se mluvilo o trvalém sňatku, Téhož slůvka 
se užívá níže, kde se mluví o prohřešení ženy té s "milým sluhou", 

3) Du Cange, Glossarium (1846), t. VI, 302: Sorores appellatae presbyterorum vel episcoporum uxores, 
a quibus ii abstinebant, Potom se vůbec užívalo rčení "žíti jako bratr a sestra" o čistém soužití dvou osob 
různého pohlaví, 

4) Specifikujeme-li blíže tento slib, je soukromý (votum privatum), nikoli veřejný (publicum); jedno
duchý (simplex), nikoli slavný (solemne), a osobní (personale), Srov. Cod, Iur, Call, (Romae 1917), can, 1307, 

5) Sv, Tomáš Akv, (Summa Theol. 2-2, Q, 88, art, III): quaedam species infidelitatis, 

6) Srov. na př, sv, Isidora Španělského (560-636) De ecclesiasticis officiis (Migne, Patrol. lat, t, 83, 
col. 804): Quod erat per naturam licitum, per votum sibi fecH micitum, sieut Ananias et Sapphira, quibus de 
pretio possessionis suae retinere nihil licuit, ob quam causam et subita morte prostrati sunt (Act, V), 
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lze pře d tím, než se zavázala slibem (a zdá se, že jí to sv. Václav sám navrhoval), vdáti 
se nebo nevdati, že tedy nebyla poutána manželstvím s Václavem; kdyby byla jeho řádnou 
chotí, nemohl by k ní takto mluvitV 

Prohřeší-li se někdo proti slibu, není tím arci zproštěn závazku pro budoucnost, tak 
žena i po svém hříchu byla povinna dodržovati, co Bohu přislíbila. Její postavení u dvora 
stalo se od té chvíle nemožným. Sv. Václav jedná proti ní s rozhodností, opravdu knížecí, 
ale s nemenší šlechetností, opravdu křesťanskou. Nařizuje oběma vinníkům, aby zatím věc 
uchovali v tajnosti, dokud sám neuváží, co by se tu mělo činiti; je pravděpodobno, že 
se radil se svým knězem. Šlo mu o to, aby spravedlnosti boží se učinilo zadost, a zároveň 
se pomohlo ženě ze svrchovaně trapné situace. Jak vypráví legenda, vystrojil hostinu, a nežli 
kdo poznal, co zamýšlí, provdal ji za toho, s nímž se provinila. Poněvadž nebyla před sňatkem 
zjednána církevní dispens od překážky slibu, byla žena i v manželství vázána svým slibem, 
neboli, jak správně dodává legenda, žena stala se "sestrou" svému muži. 

Způsob, jakým byl tento sňatek uskutečněn, je sám sebou zajímavým případem práv
ním. Slib čistoty (votum simplex castitatis perfectae) patří mezi překážky, kterými se stává 
manželství bez církevní dispense 2 nedovoleným, avšak platným. Zdá se, že oba manželé 
předem névěděli, jak s nimi Václav naloží;3 sňatek byl od knížete prohlášen neočekávaně, 
bez předchozí domluvy s nimi. Tu by pak závazek k čistotě byl vlastně toliko částečný 
a jednostranný.4 

Jak viděti z celého výkladu, slova legendy, jimiž se vypráví tento odjinud neznámý 
příběh ze života světcova, dávají jasný smysl, a nikde nepozorovati zmatenost, jaká jim 
byla vytýkána.5 Původní text je dobře zachován, vyjímajíc snad jedno místo, opisovači 
porušené,6 stilisace je přesná a dobře uvážená. Autor-kněz si byl plně vědom své odpo
vědnosti, když pojal do svého zpracování životopisu Václavova událost, která mohla pokrytce 
a slabochy pohoršiti; o tom s dostatek svědčí jeho úvodní slova, zdůrazňující její jedinečnost, 

1) Samo sebou bylo by možno celý případ vykládati také tak, že to byl sňatek od počátku neplatný 
pro rozlučující překážku násilí a strachu, Násilím (vis) se rozumí jednak nucení ke vnějším úkonům, jednak 
působení na svobodu člověka; násilí je tu korelátem strachu, Uskutečnění manželství násilím je nemožné, 

, a známa je zásada církevního práva: consensus nuptias facH, souhlas činí sňatek, Také podmínky, jimiž se strach 
stává rozlučující překážkou, že totiž musí býti gravis, ab extrinseco, iniuste incussus in ordine ad-matrimonium, 
našly by se zde, avšak, jak již řečeno, ze slov legendy nevyplývá, že by byl Václav býval donucen k sňatku. 
Srov. Dr. Martin Leitner, Lehrbuch des katholischen Eherechtes,2 Paderborn, 1912, str, 131 sl. 

2) Dispensuje sv, stolice nebo s jejím svolením diecésní biskup, 
3) Srov. slova legendy: nikomuže nevěduštu s'bvěta sego. 
4) Arregui A, M" Summarium theol. moralis 9 (Bilbao,1925), str, 499: Uzavře-li sňatek někdo, kdo je 

vázán slibem čistoty, bez předchozí dispense, peccat petendo debitum, non autem reddendo comparti iure pe
tenti, - Tento výklad zdá se mi nejprostší a srovnává se přesně s textem legendy, Netřeba předpokládati, 
jako by se sv, Václav byl s oběma předem dohodl na tom, že budou v mal;lželství zachovávati čistotu. Pak 
by to byl tak zvaný "sňatek josefský" (srov, Josephsehe, Wetzer u, Welte VI, nebo Leitnera, o, c, 128-131), 
pojmenovaný podle sňatku sv. Josefa s Pannou Marií, při kterém se předem stanoví podmínka, že manželství 
nebude tělesným spojením dovršeno. ° platnost takovéhoto josefského sňatku je mezi církevními právníky 
dávný spor, 

5) J, Pekař (Křišfanův Život a umučení sv, Václava a báby jeho Ludmily, Praha, Kuncíř, 1921, str, 66) 
praví v poznámce, že druhá staroslovanská legenda "zmateně vypravuje, jak sv, Václav se rozešel s chotí, 
aby zachoval ctnost čistoty". Fr. Dvorník (Život sv, Václava, Praha, 1929, str, 46) trvá na tom, že sv, Vá.clav 
zemřel jako panic, a dodává: "Ovšem, druhá staroslovanská legenda tvrdí opak, Její zpráva však je velmi 
pomatena(!), rázu hodně fantastického, takže rozhodně nemůže býti vážně brána v úvahu," V, Novotný (České 
dějiny I, 477, pozn,) ví o této zprávě jen z Pekaře (WLL) a odmítá ji jako nepravděpodobnou a legendární. 

6) Myslím slova Rt: s .. co.t:. 

11 
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ale spolu též její vysokou mravní hodnotu: "Ani tohoto jeho skutku nesmíme mlčením po
minouti, divného smrtelníkům a radostného andělům božím a úžasného těm, kdo se boji 
Boha, a nikdy mezi lidmi neslýchaného, který prsa světcova, tvrdší kamene, nosila v srdci." 

J. Pekař první (WLL, 45, 239-240) poukázal na souvislost této zprávy, kterou jsem se 
právě pokusil vyložiti, se slovy o čistotě sv. Václava v legendě Kristiánově (WLL, 110): 
Procerus vultu, castitatem ampledens, quamvis hec rara vix (var. vis, ius) uxoratis matri
monio presentem inhians finíre vitam. 1 Není pochyby, že Kristián přejal tato slova částečně 
z legendy Crescente fide, kde se praví o sv. Václavu (FRB I, 186): Vultu procerus et cor
pore castus, Ha ut coelebs libenti animo optabat vitam finire, t. j. postavou štíhlý a tělem 
cudný, takže si přál s toužebností srdce neženat skončiti život svůj. Když oba texty srov
náme, pozorujeme, že Kristián slova legendy Cresc. fide málo stmsticky obměnil a rozšířil 
vloženou větou s "quamvis .. ", proto je nasnadě dohad, že v Kristiánovi místo "matrimonio", 
které odpovídá slovu ncoelebs" v Cresc. fide, třeba čísti "sine matrimonžo". Když eliminu
jeme variantu nvix", která nedává smyslu, nezbývá, než čísti se Suysken~m 2 "quamvis hec 
rara viris uxoratis", ale ani tak nedostaneme přiléhavé a jasné myšlenkové spojitostV Proto 
navrhuji místo toho nvi uxoratus", takže celé místo v nové úpravě zní: .,Procerus vultu, 
castitatem amplectens, quamvis haec rara, vi uxoratus sine matrimonio praesentem inhians 
finire vitam". Tím nabývají slova Kristiánova přesného obsahu a zároveň plně souhlasí s tím, 
co nám vypráví druhá staroslovanská legenda o nuceném - slovo "prinuženy" položeno 
s důrazem na samý počátek věty - soužití Václavově s ženou.4 Poněvadž nemůže býti po
chyby o tom, že autor slovanské recense Gumpolda převzal tuto zprávu z domácích pra
menů, ať ústních či písemných,5 musil o ní věděti také Kristián, který psal svou kroniku 
o něco dříve, a že měl dosti širokého ducha, aby se nepohoršil pravdou, víme bezpečně 
z jeho vlastního díla. Což nebyl to v polovici XliI. století skladatel iegendy "Oriente iam 
sole"1 jenž Kristiánovi vyčítal, neuváděje ho arci jménem, že "na pohoršení slyšících a na 
výmluvu hříšníků v jejich hříších" psal o sv. Václavu, jako by byl prázdnil poháry a jiné 

1) Ještě v své práci "Nejstarší kronika česká" (1903), str. 153, čte Pekař se Suyskenem (v Bolland. 
Acta Sanct. Sept. VII, 831) místo "vix, vis, ius" paleograficky blízké "viris" a následující "matrimonio" těsně 
spojuje s "viris uxoratis" v jeden pojem (viris uxoratis matrimonio); ve vydání WLL (110) přijal čtení "vix" 
a "matrimonio" změnil v "martirio", aby dal konci věty (presentem inhians finire vitam) nějaký smysl. Jak 
upozornil Fr. Stejskal (Sv. Václav, 1925, str. 57, pozn. 4), nemá "vix" význam "nedávno", který přijal Pekař 
ve vydání Kuncířově podle překladu Střížova; ale jinak ani Stejskal neobjasnil tohoto místa, a jeho překlad, 
částečně podle Jos. Truhláře (ve FRB I, 215), je nemožný, nesmyslný a nesprávný: "Velebný byl pohle
dem, čistotu zachovával, ač ctnost tato sotva u ženatých bývá řídká (?), i žádal si umříti v stavu panickém(?)". 
Konjektura Pekařova "martirio" je nesprávná již proto, že o mučednictví se v obou legendách, i v Crescente fide 
i v Kristiánovi, mluví o něco dále. 

2) Srov. předchozí poznámku • 
. 3) Spíš by se dalo uhájiti čtení "quamvis hec rara viris non uxoratis", ovšem, když přijmeme korekturu 

"sine matrimonio", padá i ono. 

4) Po této rekonstrukci textu Kristiánova není třeba blíže se obírati výkladem H. G. Voigta (Die von 
dem Přemysliden Christian verfasste ••• Biographie des hl. Wenzel, Praha, 1907, str. 52), jenž přijímá odtud 
jako fakt, že sv. Václav byl ženat, a výkladem Aug. Naegle (Kirchengaschichte B5hmens I, 1918, str. 181, 
pozn. 960), který myslí, že Kristián mylným pochopením slov z Cresc. fide přisuzuje sv. Václavu manželství 
panické! Nic takového v Kristiánovi není. 

5) Pokládám za naprosto nemožné, aby tato zpráva byla povstala, jak myslí Fr. Stejskal (Sv. Václav, 
1925, 57-58), "na základě dohadu, upraveného podle zvyku církve východní, která považuje manželství cizo
ložstvím porušené za neplatné", snad až někde mimo území české. Ostatně, podobná fakta se z legend později 
spíše vymycují, než aby se přidávala. 
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k opilství sváděl, naraze)e tak na známé místo v legendě Kristiánově, kde se líčí, jak se 
sv. Václav zrána kál, přihodilo-li se mu někdy jako knížeti, který musil stolovati s tak 
velikými šelmami, že se pozdě večer víc napil než obyčejně? 1 

6. Pozná.mka o vydá.ni textu. Za základ je vzat text z rukopisu K, který je o něco 
starší než P; kde má P čtení správné nebo lepší, bylo pojato přímo do textu, a v poznámce 
na to upozorněno. Rovněž všechny důležitější varianty z P jsou vypsány v poznámkách. 
Zkratky jsem rozvedl. Na některých místech se mi podařilo s pomocí latinského originálu 
rekonstruovati prvotní překlad; všude tam je uvedeno v poznámkách, jak čtou rukopisy. 
Lituji, že mi nebylo možno kolacionovati přepis Nikolského s rukopisy. Zvlášť potřebným 
se vidělo, vyznačiti proloženým tiskem všechna místa, kde se slovanský překlad odchyluje 
od své latinské předlohy; totéž platí i o českém překladě, v němž tato místa jsou tištěna 
kursivou. Překlad sám neshoduje se vždy doslova s textem církevněslovanským; kde totiž 
slovanský překlad je zřejmě chybný nebo kde je opisovači zkomolen a porušen tak, že nedává 
rozumného smyslu, všude tam jsem použil latinského originálu. To platí měrou hojnější zvláště 
o prologu. Kromě těchto výjimek, které se ospravedlňují samy svou povahou, přidržel jsem se 
v překladě přesně slovanského textu se všemi jeho odchylkami a zvláštnostmi. Latinský překlad, 
který pak následuje jako zvláštní dodatek, je z části originál Gumpolda, z části je to můj převod 
slovanských odchylek od Gumpolda; všechna místa, kde se slovanský text odchýlil od le
gendy Gumpoldovy, jsou dána do hranatých uvozovek a tištěna ležatě. Tečky ( ••• ) v textě 
Gumpoldově jsou tam, kde některé slovo nebo několik slov z latinského Gumpolda je v slo
vanském překladě vynecháno. 

V Olomouci v červenci 1929. 

1) Srov. J. Pekař, WLL 57, 109, 416. 



ill~CA\U,d Cm''T'A\KpA\ K'b. . KH. AWb. n~lJHHdE'T'CA\ np~i1~r W CKA\'T'~M'"h. 
KA\lJECi1dKrR M~ylJWHU, ~ XPHC'T'~K~. Ri1dr~Ci1~KH W'T'lJE. 

V 28. den měsíce září. Počíná se předmluva o svatém V áclavu j mučedníku 
Kristově. Požehnej j otče! 

GHdr'h. 1 no HC'f'MtlH-R pOAb.I MHoroWHpd~'Hb.ld 2 Přerozmanité obory věd budívají zajisté 

KOM0'l'iKAo K POA-R CMep'f'Hh.IX H WEh.14dM HM-R- v každém ze smrtelníků zájem o jinou duševní 

~'f'h. 3 XM'f'pOC'f'HH m4dAM, HMMiKe CPON'f'KO MM práci, kterou tento výkvět inteligence silou své 

nOAdH 4 OEpd~OKdHid CMAOk K'h.H~'f'ph.HAlrO, 5 

'f'or Ad POAOM pd~SM-R'f'M, H Hh.IH-R X'M'f'pOC'f'M~, 

CAOKeC'h. H nOR-RC'f'eH KÁ1 AM KdKO ~MOM'h. nON 

KMHOKEHM 6 pd3'1'M-RHiM (\OCMO'f'p-R'f'M 7 MorAM 

Hh.IWd, H K'h.~dK-R'f'O'l' 4AOK-R4eCKoMo'l' iKM'f'i~ 

ReCeAh.1
8 PdAl(~'f'CAI OrKOH4d'f'M,9 ceH nOHC'f'MHH-R 

", f '1,., 

Ol(MOM'h. CMh.ICAeHh.IM, nOnpdK'h. MMph.C KdAl MrpM-

lj.Jd, Kb.lW'HIfX iKeAd(~'f'; WH'h.iK(e) MCKOKdH'h. 10 Hd 

Kh.ICO'f'0'l' 4hC'f'iH, ropAl (\Ol(XOM'h., OrE-Rrdh. MMph.

CKMX, Kh.IWHMX iKeAde'f' 11; cero K-RK SHI~IM 12 

np0'f'MKl( HpdK~ 13 MHOrdiKAb.I 5l(ra~'KAAlfrr'h.; 

MHOrOC'f'~ÁH h.IAl14 C'f'dpOC'f'M C'f'dpOC'f'h. Amoro-

vnitřní obrazivosti buď se vrozenou lehkostí, 

nebo též s námahou rád zkoumá svým rozumem 

věci jakkoli smyslům dostupné a přetváří je 

podle tužeb lidských k potěše života. Neb ten, 

jsa rozvážné mysli, opovrhl světskými hříčkami 

a zatoužil po metách vyšších, onen zase si žádá 

nejvznešenějších poct, prahna žízní po věcech 

prchavých j toho svádí mnohdy jeho mladistvý 

věk k přestupkům proti božskému příkazu, 

onoho zralá letitost studeného stáří donucuje 

k mravům přísným a spasitelným j tomu smělý 

důmysl v umění válečném zjednává žádoucí 

iKHKO'f"Hdh. Hd HpdKh.1 C'f'dph.l~ 15 H CndCH'f'elHb.lh. slávu a čest, a onoho umělecká výroba rozlič

npHKAd4H'f'; CfM~ peMeC'f'K0'l' XPdHOph.c'f'iH M'h.- ných děl vytrhuje z netečnosti a napíná vro-

Prolog: 1 K c!l. Hdf'1>., P Cf H~, G Studiorum.. 2 vynecháno G varias; 3 vynecháno G ingerere; 4 G id 
genus radone pra.estantissimum, v slovan. textě zkomoleno, původně bylo asi: CI POACTRO (Ch. POA"h.?) OI(MOM'" 

nOA4H .. (?), 5 tak opravuji podle G imaginationis polentia interioris (so vzniklo zřejmě z původního -1'0), 

K oSP4~oK4HiH CHM~ K"h.HSTpI..HIII SO, P W&P430KdHiH CHhOIO KHSTpIHIII &0; 6 G res (= CMKIC"h. A nod'CTIA) quoquo modo sen-
sibus (= SMOhl"h.!) subiecfas (noAKHHORIHH, místo -H"'p.); 1 K omylem P43SM"k'l'A Ad ChIOTjlOTH; 8 G in usus iucundos, 
původně snad lK. RICMOI(; o P OK~'14'1H, G diffingel'e; 10 P HCKOndH1., G extructos,. honores, překladatel asi četl: 
extructus; II K chybně lKI1I4~T" i 12 tak rekonstruuji podle G hunc aelas iuvencula, K HI rOK"kJ,. KO ŠH ... M"h. 

H npOTHKI(", P HI rOK-k4 K"h. OV-Hel II npOTHKS,,; 13 V K H'P4Kli vynecháno i 14 G illum frigidae senectutis, podle toho 

bych opravil: 1'01'0 (nebo oHoro) CTliAEH"'1II CT4POCTH, ostatně CTSA"H"h. značí turpis, impudens i "G in mOl'es se
veros, původně, zdá se, bylo CTpOI· ... III; 
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~dh. MOl( MWC'f'h. X0'f'Allj.iOl( nOXK""b.I CAdK~ npi

d'f'H,16 d M~roMS A -RA'h. pd~AH4Hb.lX 'f'P0'l' A 

XH'f'pOC'f'h.Hh.IH A-RHOC'rh. H~KAd4H'f'h., OrMh.1 POA"

'f'dHh.Ih. 'f'OHOC'f'i~ H~MOl(4dfrr'h.,17 f'f'epH iKe CM O

'rpHHifM'h.17• rA~HHHh.1 CnHCdHifM'h. CAOKeC'h. nOS4e< 

18 ' '"19 HH, Hb.IH-R AH CKO&OAHO~ npd~Hb.~ H 4~AHh.IX 
, 20 'f 

rAdrM'h. XOAOiKeC'rKHAI CMO'f'pEHH~ K AdKWe-

21 92 -' 23 • CAl, 4dC'f'HHWHM - np04H'f'dHlfM'h., nOARM~d-

Hlf ~K-R~A 'h. 'f'MHK'h. 24 'f'f4EHHfM'h. 25 HfnOAKHiK'-

, , n 26.L. 
Hb.lM pdC'f'OJ(1'f'b., Kdd HAH KdKOKd M'KPd ~.M-

27 " 28 "' CKdrO KeAH4fC'f'Kid n04d'f'OK'h., f'f'fpb.IM dlm 

'f'dHHh.IM C'T'pOHM'h., no WRpd~'h.U, -RM'h. rew-

~ ..... ~ 29"" ... 30 
ME'Ppb.CKHM Hd HC'f',"HOy~ iKd'f'Ko WHl(J(1'f'H 

HC'f'A\rHf'f',31 KHHM'h. AH OyC'rdKOM KCf no 4HHOl( 

, '1\" , "I' f , .... ('I 

Rb.IW HU KMH4eC'f'RHf Ol({ldR HdHO 'f'KfPAOC'rI~, HAH 

KHM C'h."AdwiHifM 31. 4dC'f'b.MH n'ŘHif POAH'f'dHO 

., .L 32 ", 
C'h.rAdWdf'f'CAI, AH KO'f'0Pb.IM K'KC'f'HH WHpd~OM 

nOA'h. HC'f'il'lHb.IM H MiK'Hh.IM npfAH nOMiKmb.IM'h. 

"' "'" .L. 33 d OI(C'f'dKWM H HX mOl( AORllb.IM CM'KWmUM'h. 'f' KO 

.. ~ f.. . • 

. rA~HoKN rAdrOA~lj.JHX nOAflwa ~df'f'CAI pdC4H'f'd-

f" f f 

HU, HM'h.iK(f) Kh.IW Hb.IX H HeHeCHb.IX pd~ Mb.IW M" 
,.. n .. 34 ", 

HiHMH Hcnb.l'f'd'f'H nO'f'Al4-'fCAI 'f'pOl(iKd~'f'CAI, d 

," 35.L n 
Mt\~iH Hh.IC'f'pOC'f'H~ nO~lIJfHH, n'KCHb.IM HrpH-

zenou bystrost jeho ducha. Někteří, pohrouženi 

isouce do hluboké knižní spekulace a oddá

vajíce se svým slovesným zálibám s podivu

hodným půvabem řeči, snaží se hojnými vý

počty a přesnými pokusy vyzpytovati, jaký řád 

a jaké neměnné zákony určují pohyb hvězd, 

která a jaká míra zmenšuje s pomocí geo

metrických vzorců objem velikosti zemské 

jakoby nějakým tajemným kouzlem až tak, 

že jej možno změřiti, aneb na čí rozkaz 

hýbe se v rytmu vše, co má koliko st a hus

totu, nebo jakými pravidly souzvuku se ladí 

přirozený popěvek, neb jaké je schema úsud

ků, kterými se proplétá hluboká disputace 

řečníků, jejímž předmětem jest pravda a klam 

a obtížné změtení jich. Jiní zase, podníceni 

jsouce studiem básní, věnují se hříčkám poesie, 

chtice druh druha zušlechtiti a zjemnžti. 1) 

A však zvěst pravdy o divuplných činech svět-

16 vynecháno promeretur; 11 G mentisque nafuralem subtilitafem extorquet, překladatel četl: menfesque 
naturales subtilitate ext,; 17. P C,\\OTPiHiť 18 P nOOl(ljllHH HO HirhH, G infixi necnon; 19 H V P vynecháno, G per miras., 
venustates; 20 P XSM~1'Ri4; 21 K K'A4IUICIII, P K'AdR'lKICIII, G dediti; 22 P '14CT"kAlUil\ 23 vynecháno quo ordine; 24 P 

TOIIH; 25 P K",T'IIHIi
M (= K"h.TI'IIHIiM), K"h. snad vzniklo z -K"h., srv. přecházející slovo TOIIH-K1>., G fixione, překla

datel asi četl fluxione, a podle toho přeložil i 26 P K4K4; 27 G ambitum! 28 oba rkp-y čtou chybně ITIPH, G 

quadam quasi latenti radone; 20 G ad certam metiendi (od metiol' = měřím) comprehensionem, překladatel 
četl mefendi (od meto = žnu) i P &SSdTilM"h. (od OSOI(b\\THN = OS"h.b\\THN = comprehensio} i podle G bychom mu-

seli opraviti: H4 llcTHHHol U'&S4Til; 30 K ACTlllrHť, P CT~rHr(!), P asstringat, podmět k tomu jestmensura (M"kP4); 

31. K omylem c",rIl4IUIHir; 32 tak opravuji podle G vel qua opinionum imagine, K IIH KOTOjlO~ K"kcTH~, P IIH KOl'" 

RiECT\o.IO; 33 tak opravuji podle G commixtione, K CM"'IU'IIiHiiM'J., P CM"'IUIIIHr~'; 34 G pel' artium (= R ... IUH ... X H 

HISICH ... X) sCl'upulositates investigare desudant (= nOTlllljllCIII TPOl(lK4.oTCIII); srov. kap. XIX, pozn. 1 nOTIllCIII TpOI(

MM"h. = desudans i 35 vynecháno carminum; 

1) Latinská leg. Gump. má místo toho: a ~vůj hluboký důvtip obracejí na žvanivé frašky. 
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tpfM'h. HdC'f'O~tpf, A" g r'h. A" S r d R b.1 W f 36 

H rOpd~H-Rf OyC'f'dRi'f'H XO'f'h\tpE 37• R-RC'f'b. 

~f HC'T'HtlHb.IW 38 CRh\'f'b.IX Hord HdWfro A -RiiiHiHX 

flOMHHd'f'H, HfH<CHb.IM 39 HAdrOROAEHHfM CMEp'lT~ 

Hb.IMd WlJHMd 'f'OAHI~Oy Hd~'HdMEHdHOy, R'h. CEAH~ 

tpE iO HEPOAHMEM'h. dKH WnSC'f'iR'WfM, 41 nOR-RC'f'b.~ 

MH A~Hh\tpE, Hf ó'~~dCd~'f'Ch\ ~dI\AEH~y'f'H. Hf 

AHR'HO 'f'0 f~'f'b., dtpE HO REAHKd~ 'f'OAH 42 <\>H~ 

MCOR'h.C'Kd~ HC'nb.l'f'dHjd nO).Ri~d~tpd CEro lJHHS 

npEM~y ).pb.l~ W npOC'f'drO CM~EHHEM O,"C'f'dRd 43 

CAO~d'fTb., H fr Ad MHord~' Ab.I, 44 pER'HOC'f'H~ npH~ 

AHndfMO 45 nOrdHb.C'KHM nHCdHHEM, HO HE 'f'MHKO 

lJ'f'O R'h. CRh\'f'b.IX A -RllIHIHX'h. W XRdA-R 46 Ho~iti, 

4ll'f H~'HECEHO fC'f'b. 'f'MH ti~pElJEHO CKd~dHifM'h. 

Hd nOCA-R).Hh\d li wnpdRHMO 47 nOCfM'h. H~M~ 

~HWd, no 48 HC'f'Ht/H-R 4tpf lJ'fTO HO~fC'f'RfHOf 49 

'f'MHKH 50 Mb.ICA-R 51 ~dR-R'f'b.H-R 52 'f'HC-R H npOC'f'-R 

fr ó'~ AO&H-Rf C'h.RH'f'ifM'h. pElJf'f'Ch\, W'f'HHOYA 'f'0 

dKH nMf~'HO X0'f'h\ H' 'f'"fHS~ 53 wRfp'roy. ci~ 54 

no HC'l'HH'R $~ AOHE~'HO~ 55 MHh\tpECh\, MHO~H 

MHh\'f'Ch\, REtpH lJMR-RlJEC'KHd ó'~ AEp'~dHieM ~H~ 

RgtpE 56 'f'MHKH 57 XH'f'pOC'f'i~ Rb.IW'HHX pE<\>Opb.~ 

C'KHX HME CMd'f'ph\tpd 58 Rb.ICO'f''h., ti HdM'h. K' 'f'd~ 

KORb.IM npfMy Mb.IX H ó'~lJEHb.IX CMREC'h. lJHHS 

npHRh\~dR'WfM'Ch\,59 HO WHdlJE Kpd'T''h.KiM'h. CKd~ 

~dHifM'h., 4tpE ti NE lJHC'f'b.IM'h. 60 HdnHCdHiEM'h., 

ců božích, ač byla dobrotivostí nebeskou lid

ským zrakům tolikrát ukázána, neostýchají 

se zahrnovati, jsouce zamilováni do svých 

bajek, pohrdavou a zhoubnou nevšímavostí. 

Není divu, jestliže věci vznešené a dávající 

podnět k úvahám filosofickým odvedly tako

véto mudrce od prostinkého skládání, když 

mnozí z nich příliš horlivě ulpěli na spisech 

pohanských, a nejen že jim dali přednost 

před tím z posvátných dějů, co by byli měli 

k poctě boží hlá.sati a šířiti mezi potomstvem 

písemnými záznamy, nýbrž oni vše to, co se 

jeví prostě a bez těžké zmotanosti božským 

a zbožné mysli přelíbezným, zhola odhodili 

jako bezcennou tretku. Když Jedy takové po

měry, jak mnozí myslí, zavládly a um skvě

lých rétorů spíše spěje za věcmi vysokými, 

třebas jsme' příliš daleci této veliké a učené 

povídavosti mudrců, přece nechť tato krátká 

úvodní poznámka, třebas sebe chybněji pově

děná, uložená naší neumělosti svatým roz-

36 Rb/WI V K vynecháno; 37 P rop43AH'k1 XOT;i;I/l1 0Y.CT4RHTH i 38 P W i 3g K chybně H~J; 40 pg CI~íll/lH, 
G incuriae, překladatel četl asi in curia; 41 P HlpoAHM'k

M 
4KH &nScTiRwť; 42 V K jen TO, G ac; 43 tak opra-

vuji místo K OfCT4R1>, P OY.CT4Rb/, G a simplici compositionum sede; 44 G cum plures eorum! 4~ G inhaerendo, 
~ísto npH~Hn4IMH? 46 P nOXR4<\t i 47 G in posteros diuulgandum, oba rkp-y čtou wnp4RHM4, II patří před H4 noc~'kA i 
48 P TO! 40 P G;CKOI; 50 P TMH i 51 P M"'C~H; 5l tak opravuji podle G menU deuotae, K 2;4R'k1'1>, P 34R'k Ti 

53 G utilitate carens, původně asi bylo nOAE2;'H4f'0 X. II 1'P.; 54 P CflO i 55 psáno v K OYAOGI 2;'HOIO, V P OVAOG'k 

3HOIO, G fortuna;' následující ~IHIIIIIJICIII odpovídá spojce uU (= ut), jež snad překladatel pokládal za sloveso; 

56 G (fortuna) res hominum uolvente, četl snad překladatel uiuentes? 57 P TO~H i 58 P CA\01'plllllJ4 i 50 G seiunctis, 
zde opak, jako by bylo lat. adiunctis, před npHRIII2;. patrně vynecháno HI i poněvadž K' T4KOR"'M patří k CMRIC1. '1HHS, 

třeba opraviti bud K' T.iKOR"'~ nebo K' 1'4KOROA\S; 60 K HI '1~"'M1> (= '1'C1'H"'An.), G corrupte; 

[19] LEGENDA NIKOLSKÉHO. 87 

HO no RfA1mi~ 61 nOH-RA -R'fTdHdrO 62 Ll,dph\ 11 

diroyC'f'd MHpb.CKdrO W'f'b.1 R''f'OpdrO 63CRh\'f'b.IM'h. 

L ' • iro nORfA'b!HHfM'h. CfAb.C KHM HdWHM'h. oyC'f'd~ 

RMHifM'h.,M ndMh\'f'HdrO MOy~d HMh\ ti A -RttlHiJ 

" ~HdMEHid ndMh\'f'H 65 MdM nO'f'OM npO~R'M~ 

Hb.I~, ROCA-R).C'f'ROy~tpdd npfA 'h.H,t\f'f'b. ó'~C'f'dRb.1 

p-RAKOC'f'b.,66 frOiKE HO KWAHiKAb.1 ó'~C'f'pdWd~ 

f'f''h. 67 Kd~'Hb. HCKd~H068 nHwoytpdro,69 'f'OAHKO 

iKE ó'~ AOHph\f'f' CRh\'f'drO Rb.IW'HEf AOC'f'OtdHif, 

ó"yC'f'dR'h. CAOREC'h. A -RA'h. CRh\'f'b.IM'h.70 WC'f'dR' Af

HifM'h. ~'HdMEHd~tpdrw. 

kazem vítězného a osvíceného císaře Oty II., 

předcháZí řídkost následujícího sepsání, které 

bude hned dále líčiti jméno nezapomenutelného 

muže a vzácnou paměť jeho skutků. A čím je 

slabší vinou špatného spisovatele, k tím větší 

ozdobě jest mu vznešené důstojenství světce, 

jenž posvátnou autoritou svých skutků stanovil 

volbu látky. 

IIOl.Ji·Hd~TCA\ KHHrH W POA 1i H W CTpdCTH CKA\TdrO K'HA\3A\ KA\l.JECAdKd. 

Počíná se kniha. o rodu a o utrpení svatého knížete Václava. 

I I 

ť:) 'fT n E p'R d r o RC -R X R -R p'H b.1 X o Ý lJ E H tl r o Od prvniho vymezeni nauky pro všechny 

S C 'r dRA E H i ti n d r S& H~ M S o \f iK f n pEr p -R - věřici, když se zhoubné kaciřslvijii skonávalo, 

W f H i ~ K OH lJ d R d 10 tp S C fi\, iKHRO'f"Hb.IH &AECK'h. 

ó'~lJEHid pd~AidHHfM'h. CHh\~tpHMb.l OKpb.C'f''h. 2 

" ., _ .. , f 

RCEh\ RCEAEHHb.Ih\ 'f' MdMH ~dHAOy~EHld lJfp HO~ 

npiMpd.'IHO 3 HOiKECKH npomc'Hi. HO 6íKO R-Rpb.1 

. cndCH'f'EA'Hb.I~ pdtpfHid pdC'f'h\XS, 
4 f~iKe R-RpO~ 

nepRO~ 5 Kp'knoc'f'i~ nWN'f'yni HdlJh\'JT(if) 6 Ll,ep~ 

KORHb.IH,7 nep'ROf Hb.IC'f'pOC'f'i~ 8 HorWCAORELI,b. nep-

živoucí lesk učení prozářil božsky svým planou

cím jasem všecek okrsek zemský, černě za

chmuřený temnotami bludů. Jak známo, zacho

valy se nám dostatečné zprávy o prvním rašení 

zdravé víry hned z té doby, kdy počalo na

bývati síly v církvi, ježto za dřívějšího mohut

ného rozkvětu úsilných bohovědných studií 

61 P no nO&I,\-kHilO i 63 P nOG'kAH1'IAH4rO i 63 oba rkp-y chybně K1'OP",M i 64 G rusticitati nostrae imposita (se. 

breuis seriola subllotacionis), celé místo chybně přeloženo; 65 G gestorumque insignes (= H 3H4MlHi.i 1) men. 
tiones; 66 oba rkp-y čtou chybně p4Aocn, G raritatem; celé místo třeba upraviti takto: ROC<\'kA'cTR0Y'~IJJ4rO nplA, 

OYC1'4R4 p'kAKOCT" i 67 G attenuat, překladatel četl asi a tlerreal; 68 K nC'K4:1;4HO, G uiciose; 6D P nHwallJ4f'0 i 70 tak 

opravuji podle G materiae causam I operum sacra auctoritate designanfis, K OřC1'4R1> C~OR!Cb/ II A'k,\b/ C~MH .. , 
P OV-CT~ C<\OKIC~ II A iAb/ cT"",. 

I. 1 K CHIII"'IIJ", P ci4101/l" i opravuji podle G irradianti diffusione; 2 P a. KPT'k i 3 G obfuscatum (se. 

orbem), ob- je vyjádřeno předložkou OKph.CTo. před RCI;;" RCM.; 4 p4C1'IIIXS je přidáno; 5 P nÉpROI, G quo prim um, 
původně snad bylo IrA4lKI nlpROI i R'kPOIO se dostalo asi později do textu; 6 K H4'1I, P 1l4'1Ii 7 správně by znělo: 
Kp'knocTH nWAc1'V'nHUlIII H4'1I111'1I I\IPKORH"'III (n. -H"(4) i 8 P G"'CTp01'OIO; 
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RhlX CndCH'1'dHhIMH XH'1'pOC'1'hMH 9 ó'~C'1'dRi\fWh. 

npOC'1'pdHWR: CR-R:'1'AlCAI,10 R'h. K'HirdX HWHCdH'h. 

'1'd4e R-R:pHOM~y 11 nOc,,-R:,A. 'h.C'1'Ri~ HC'1'"HHhl '1'RfP

AO npEAšHdMfHdH'h. AOROAHO '1'REp'AO C'1'OI~tlpE 12 

npEiK(E) ó'~R-R:A -R:"H 13 iCM'h.; nWl'dHOM iK(E) WCd4E 14 

ewphlM no AoA'?;-R:M'h. ?;dC"oyiKmiH 'T'O"" 15 npE

AOMi\fHOM H?;'RPdLJHH"EM K'h. npdRH"H-R:H npdR-R:H 

C'1'E?;-R: 16 CRAI'1'hIM n(locR-R:LJ.ImifM'h. R'h.?;REAmOM, 

HE ó'~ fLJ.IE R' CEl'O MHpd HdPOAhl, dLJ.IE npEAKE

Amhl,17 CEd C"dl'0Ad'T'H AdP~y R'Kt;n-R: 18 Chl'1'H 

npHcoRoKyn"fHoy H npid'1"Ht;,19 HW ó'~pAliKfHy 

mCECHhIM'h. RE"H4EC'1'ROM,20 dKH nOMd"t; K'h.C'1'd

~LJ.IHM 21 Ai~KO"AlM ndl't;cdM, C'h.4dC'1'H-R: K'h. 
t\ f n f 

C'1'pdHhl R'h.C'T'oynH. -"X iKe RO "C'1'HH HOY C'T'pdH'h. 

fAHHOY nHc' MfH'h. npOC'1'hIHAlMH HdC'1'OtilLJ.IHX'h. 22 

npOt.1K' "my ?;fM"H iKH'1'f"U,fM CAOREHfM'h., 2~ C'1'pd

HOY W flH-R:X C'1'peM'h.~ 24 '1'RfP'At; 25 H R-R:pO~ 

"fHHRfHWy, HdWiMiKf cMo'1'pmHM'h. nOR-R:MfMOy; 
~. . 

tltiKf CdMd ?;e M" AI CRAI'1'drO AOYXd Ad1l0M'h. Hol 

XPHC'1'h~HhC'KiH ?;dKOH'h. WC-R:LJ.IdHid, dLJ.If nw?;'~ 

Hd,26 HO WCd4f C"diKmhlM WCpdLJHHieM'h. KOCXO

'1'-R:"dCAI fC'T'h. ó'~C'1'dRH'1'H. 

o spasitelných textech Písma bylo to popsáno 

v knihách a dosti určitě zaznamenáno pro vě

řící potomstvo j a tu, třebasže některé pohanské 

národy po dlouhé a zmatené zacházce v okli

kách byly uvedeny svatým osvícením na řád

nou a správnou cestu, přece se posud ještě 

nestaly účastny daru této niilosti úhrnem vše

cky národy světa, áč jsou k tomu předurčeny j 

avšak řízením nebeské velebnosti, jako by se 

znenáhla začínaly porážky ďáblovy, pokročila 

dosti šťastně po krajích. A z těchto krajů jeden, 

osídlený obyvateli' slovanskými, chystám se 

vylíčiti v prostinkém svém spisku. Naši pozor

nost zaujala krajina severní, nad jiné drsná 

a u víře lhostejná j země tato sama darem 

Ducha svatého zatoužila, třebas v pozdním, 

přece požehnaném obrácení, podrobiti se zá

konu křesťanského vyznání. 

g K XHTjlOCTl j 10 celá věta opisovači zkomolena, správně by zněla: I'ljldm &WCTjlOCTH (&WCTjlOT'k) &OrOCAORIU" 

Cn4CHTIA"HWX1I. XHTjlOCT"MH 0l(CT4RAIH1H njlOCTjl4HH'k CR'kTRllpHCRI; 11 v obou rkp-ech chybně: K T4'1IRI '1ljl'HOA\OI(, P 1'4'11 

RI'IfjlHOMS, G ac credulae postedlati; 1'4'11 = ac; 12 P CTOllllp"; 13 K oVRIlA'kAH, G pernovimus; H P ((,S4'14; 15 TOAH = 

ac vzniklo chybným čtením následujícího latinského anfracluum, jež překladatel patrně četl: tic fracluum; 
1~ P CTI~H; 17 tak v obou rkp-ech, místo njl'kAR'kA'kHw, G praedesUnatae; 18 P RKSn~; 19 G sunl sortžtae přeloženo 
dvěma výrazy: sbiTH njlHCOROKy-nAIH01( II njli;,'T'HS; 20 P RtI\H'IICTRif''; místo G ordinanfe četl překladatel podle všeho 

ordinale (-lae); 21 P R"hCT.íIOIJl~'; 22 opraveno podle G unam (partium) slili simplicitate praesentis exprimendam; 
Mn" MM, ". 23 P .!.. M. t' t 1{ ~AHHI nHC'A\IHIA\"h njlOCTWHRlMH H4CTOllllpHMH, P IAHH'k nHCMlH1 njlOCTWHRlMH H4CT04lpHMH, CMK·"HI, za lm o 

slovem následuje v lat, textě aggredimur, za jehož překlad možno pokládati o něco dále, na nepravé místo 

vsunuté CTjlIM"h1O (P čte c,.jlIMSIO; srov. následující dvě poznámky), od slovesa CTjl"hMHTH, CTjllMHTH (1. os. sg. CTjl"

MMiI'., CTjl"A\bhY», ovšem zde přeložen singulár aggredior, smyslem správně j byla to původně asi glosa marginální, 

jež při opise byla špatně zařazena do textuj 24 P CTjlIMSIO; 25 G immitior; patří-li CTjlIM"hiO (CTjlIMSIO; srov. pozn. 

23) do předchozí věty, pak třeba upraviti celé místo takto: CTjl4HOl( c'k BI jl'H 01(10 (zde vynecháno).w HH'kX TRljl'AS. 
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II 

t.1KO nOHc'1'iHH-R: W CdM-R:X ŠfMlUiKH'1'fAk 1 coe

Mid ~fMAH HMAI R'h.?;hlRdE'T'CAI, fHiKf 2 U,dpC'1'R0'l'

~LJ.IfM'h. C'h.4dC''1'HOf ndMAI'T'H npEC'T'-R:'T'''hIM'h. 

U,dpfAt'h. Ulp-R:XOM, 3 <t> p 01 '1' h C' K i M 'h. H P H M

C'K H M 'h., f'fEp'h. W KO"-R:Hd POM '1'oro CR-R:'T'''-R:H 

'fMH CH"O~ RE"HK'h. K COyC-R:AfX npHC-R:AAI, HMe

MfM Cnhl'1'HrH-R:R'h., Chl H'h. COp HRO E R 'h., K'HAI

iKi~ C'T'pOH nWA U,dpCKO~ R"dC'1'i~ M'h.iKd, 4 

K'h. cOiKi~ ŠdKOHt; C"dA 'h.KHM ?;dR-R:'1'OM npHRIU-

4m'h.,5 K'h. CRAI'1'iH 6 ROA -R: '1'dHHhC'T'Ri~ K''1'OpOf 

pO,A.H'T'HCAI HfMd"hI npH"md~, 7 KpkLJ.ImIEM'h. 

W4iC'T'HCAI, H HOKO~ XH'1'pOC'1'i~ RPAl, u,epK'h.RH 

coroy H C"diKfHH-R:H fro POAHlHHU,H 8 MdpiH 

H CRAlTOi"t; li REP'XOR'HOMy 9 dnOC'T'OMy nf 'T' p t; 

ndMAI'T'H 4hCTH-R: WCHORd, R HUQiK(f) 10 no CfM 

ó'~C'T'pOfHiH 11 mC'4HcAewd~ 4IQAfCd "-R:'1'hl MHHOt;

~LJ.Id 12 H MHMC'1'i~ cOiKii~ A -R:"d~LJ.It; tilR"tlIf'1'CAI. 

III 

fro iKE dUiKi CHM'h. nOXRdAH'1'E"'Hdro iKH'1'id 

AhHEM'h., ,,-R:nhIX'h. A -R:tilHiH WCPd?;OM, no ?;dKOHt; 

pO,A.d 4"OR-R:4U:'Kd ?;dK' "fmHhIM'h., "-R:'1'hl W'T' Cel'O 

CR-R:'1'd npEC'1'dKHR'WyCAI, 1 Cpd'1' fro R-R:KOM MHiH, 

Rpd'1'HC"dR'h., Hol K'HAliKmiE C'1'Md, H?;'CpdH'h. RC-R:

MH "IQAhMH, npk'1'ynH, Cpd'1'd iKf 2 R'h.c,,-R:AAI 3 

?;dKOH'h. XPHC'1'k~MfCK'h., noc-R:A -R:'1'dHOMOy 4 ROH-

II 

Od samých zajisté obyvatelů země bývá 

kraj ten zván Boemia. V něm již za panování 

blahé paměti Jindřicha, slavného krále fran

ského a římského, jeden muž tohoto kmene, 

vznešený rodem a silou převyšující své spolu

občany, jménem Spytihněv, syn Bořivojův, 

drže správu knížetství pod svrchovaností krá

lovou, byl zváben sladkou touhou po božím 

zákonu, a nemálo dychtě po tom, aby se znovu 

zrodil tajemstvím posvátného pramene, očistil 

se křtem svatým, a novou horlivostí jsa zanícen, 

zbudoval dva chrámy na čestnou paměť Boha 

a jeho blahoslavené rodičky, jakož i svatého 

knížete apoštolů Petra j v nich brzy potom dějí 

se přispěním pomoci boží každoročně nesčíslné 

zázraky. 

III 

Když zatím dni jeho života, proslaveného 

příkladem krásných činů, byly podle zákona 

lidské přirozenosti spočteny, nastoupil na kní

žecí trůn jeho bratr věkem mladší, Vratislav, 

zvolený všemi lidmi, a přijav křesťanské ná

boženství, podobně jako jeho bratr, vystavěl 

chrám vítěznému vojínu, blaženému mučedníku 

II. 1 P 3IMAflKIT~; 2 Pili"; 3 P 'IlHjlHXS\; 4 a.AEjl'lK4; 5 G attactus, překladatel četl patrně attractus; 
fj P cŤim; 7 P njlHAHn44; s P fIoOAHTMHHI\Hj g P Rljl'XOKHlMS; 10 K R' H~, správněji P, G in quibus, zde duálj 

11 P OyCTjlÓIHH, G postmodum (= potom, brzy potom), zde z tohoto příslovce chybně udělán předložkový pád: 

post (hunc) modum! Srov. kap. XXV, pozn. 7j 12 P MHHSlOlpH. 
X 

III. 1 Podle G .. diebus .. obclusis (ab!. abs.) opravuji AHlM"h .. 34KAlDlHblM"h, oba rkp-y čtou chybně: Mll .. 

34KAlnéHW; A'kTW, zdá se, byla původně glosa k následujícímu R'kKS', jež později se zde octla na nepravém místě j W 

clro CR. nplcT. není nic jiného, než jiný, volnější překlad, místo AHlM1I. 34KAIDIHblM"h, jenž původně byl též glosou 

a později vsunut do textu j srov. v kap. XVIII quacunque hora léx natutae ad extrema nos reduxerit = Ad 4lpl g' KOI(.o 

rOAHHO\" AOI(U14 H4W4 W CK'kT4 njlICT4RHTC.q,; 2 K chybně Gp:r lKl; 3 P R"hCA-kAS4. 4 P nos-kAHTMHMIS; 

12 
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HHK~ R"diKeHOM\( MO\(4eHHKO\( rH1ípri~ Ll,EpKOR'h., 

Ror~ HC'T'HH<k R"-:pO\(~, 5 C'h.~A". fMO\(iK(E) H"-:~ 

KMHKO ""-:'T''h. iKiR~LjJ\( H no POA~ 4MR"-:4EC' ~ 

KOM~ 6 CEro CR"-:'T'd WXOAA\LjJ\(,7 pOAHR'WEMCA\ 

HLjJdAiiM'h. 8 Rh.ICOKdrw 4~Ad tMEp'T'Hh.IM 4dC'T'h.I~ 

MH X'R""dMH, Ch.IHOR'HEM'h. no HC'T'HtlH"-: POiKAE~ 

HHEM W HErOiK(E) C'T'dp"-:HWdro, ROrOM'h. RO~"~H~ 

MHdro RA\4EC""Rd ~ d iK H R d CER E H Hd HERECHd~ 

iKMd~LjJO\( H ~ R P d CER E H d M "-: C 'T"H H K d. 

IV 

EiKE 1 RO 4~AHOH 2 CR"-:'T'MC'T'H 'T'O"H "~RHMOf 

l\pdCO'T'h.1 W '1' P o 4 d, fr A" ů,R"-:'T'O\(LjJiH 3 O\(HOC'T'H 

R"-:KO\( nep'ROMO\(3
a !lPHKOC'H~CA\, W'T'LI,~ 4 H iLjJE 

iKHR~ CO\(LjJ~, KHHiKHh.IM'h. X'H'T'pOC'T'EM'h. iKE"d~ 

'T'MHKO 5 WH~ 6 A0\(W~ H ó'ý M 'h. H M h.1 C" h. 

Jiřímu, uvěřiv pravdě boží. Když i on po ně

kolika letech života odcházel s tohoto světa 

přirozenou smrtí člověka, ještě jsa živ vybral 

si za svého ná.stupce Václava, dítě ze všech 

zrozenců nejvýš obdivované od smrtelníků 

a hojně chválené, ze synů rodem starší, Bohem 

milované a po nebesích toužící; 

IV 

A tento hoch, ku podivu sličný a roztomilý 

svou krásou, jakmile dospěl v kvetoucího ji

nocha, ještě za života otcova zatoužil po 

knižním vzdělání a opětovnými prosbami pře~ 

mohl srdce, rozum i mysl otcovu a byl od 

4dC'T'h.IMMOMHiiM'h. npEMOr'h., H iro noc"dHiEM něho poslán do města zvaného Budeč, ke knězi 

R'h. rpdA'h. HdpHLI,diMh.IH R~AE4h.,7 K' no n H HO\( fl jménem Učený, jemuž byl svěřen, aby jej 

HM EH EMO 'ř 4 E H~, Hdó'Ý4H'T'U K'HHf'dM'h. ó'ý- vycvičil v písmech. Poněvadž jeho duch byl od 

4i'J'U 9 AdH'h. Rh.IC'J'. ff'OiKE nOHC'T'HtlH"-: X'0AOiKh.~ 

C'T'INM 10 K'h. CKOp"-:HWEMO\( pd~~M~ ROiKEC'T'ReHO 11 

'" .. ... I f 
HdnpdRMH'h., CKOpO~ X'H'J'pOC'T'I~ K HHrH nc"" 'T'h.I~ 

pH 12 H np04Ef MO\(roE npoHAE H 13 'T'REp' AOd 14 

RH~'J'pm~~ 15 ndMA\'T'i~ ó'ý AEp'iKd. W'T'h.LI,O\( iKE 

no CEM, tilKWiK(E) ó'ýiKE r"drO"dHO Rh.IC'T'h., WWEA'h.~ 

woy CR"-:'T'd CEro, ó'ÝHOWHLI,d CEH,16 C'T'dph.IX WCpd~ 

A "-:"h.1 17 npotilR"A\d, nOA' Ll,dpEM'h. 18 t.íc'H"-:HWHM 

,O'T'ORO~ 19 WH"dC'T'i~ CR"-:'T'A\lf-I~CA\, nWXRd"H'T'el ~ 

Boha nadán rychlou chápavostí, osvojil si 

vbrzku studiem knihy žalmů a jiné ostatní 

a pevně je podržel v nitru v své paměti. Když 

potom jeho otec, jak již bylo řečeno, odešel 

s tohoto světa, mladík ten, podobný svými činy 

starcům, byl zvolen pod oslnivou mocí nei-

oe T 
fi G basilicam deo dicandam (vynech.) christianae credulus veritati: 6 P 'WIKS; 7 oba rkp-y chybně WXOAIII1/l4 i 

8 P II 1l1/l4Aiť. 

IV. 1 Tak opravuji podle G Qui, K IlA-kllH, P AA~, 2 P 'IIOAHN; 3 P L\dTSI/lH; 3. G dum ... primum, 
, A 

zde primam (se. aetatem) i 4 P WL\S SO; fi P TO"H; 6 tak v P, K chybně WTHHIO; 7 P sI:lAI>%; 8 K nOnHHOI{A; g OV'IiTH 
'e -e 

zde zbytečně přidáno; 10 P XSA~CTKťi 11 G divinitus, v obou rkp-ech chybně: K GlKTREHOMI{,P GlKTREHOMS; 

12 ;f.;TblPIO; 13 A v P chybí i 14 tak v obou rukopisech, G solidius, původně asi bylo TREM -kl; 10 K chybně R'H\"TPEHIIII<I ; 

16 P C~; 17 G actibus, oba rkp-y chybně A-kAo\'; 18 P L\PK~; 19 v obou rkp-ech omylem r0TOROIO, G Ottonis; 

[23] 
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Hh.IM npiC'T'dRMHifM'h. 20 "~ÁCKHM Hd W'T'h.4E ROf~ 

R~ÁC'J'RO nWÁc'J'~n"eHid,21 RelMH CA\ iMO\( wml~ 
pd~LjJ$, H~CpdH'h. Rh.IC'T', H Hd C'T'M"-: K'HA\iK( E)~ 

C'T'Rid 4EC'T'H AOC'T'OHH"-: nOCdiKEH'h. Ch.IC'J'h.. 

v 
KdKO 'T'A\iK'KHMH 'J'h.IAd C'J'\(iKd~LjJid ne4""H 

pd~"H4Hh.I~ 1 KHA\~A\ HORdrO R"drOROMHif, ~EM'h.~ 

CKO~ WR"dC'T'H~ npHlll'J'\(, R'HO\('T'ph. C'T'~iKdWE 
t. f " , 

CH, HE EC'T'h. 'J'OM\( AIR HO, I<1KO HERECHdA\ nd4E 

np04HX C' MO'T'pA\ Mh.lC' "i~ ~dR"-:'T"HO~ npEAH 

nMOiKH, Ad dLjJE H tilR"-: MHph.CKH~ WR"dC'T'H 

C'T'pOH'J'E"h. R"-:, HO WHd4E K'h. ROiKiH CM\(iK'R"-: 

C"dA' LI, "-:fI H W nep'Rh.IX ""-:'J''h. A "-: '1" C K i X 'h. 

" ~ R O R i ~ W R' A E P 'h. iK H M'h. R "-:. fl "~AEM 

CERe 2 nOp~4fHh.IM npO'J'HRO\( C'h.rp"-:wfHi~ Kd~'" 

HH'T'H C'T'h.IAA\WEC(A\), dLjJE "H AOC'T'oflHdro ~dKOI.id 

"~'T'OC'T'h. 3 Mf 'T'ROpH" Rh.I,4 rp"-:Xd R' 'J'OM'h. 

R"~AA\WEC(A\),5 HO CE pd~Mh.IW'''fHie ME AM'ro 

Hd nMh.1 npEA <k"H pd~Mh.IC"HR'h., 'T'dKO no\('T' 

npdR'h. M\( MO ROC'XH'T'iR'h., A" CEro ~EM'h.C'KH 

'T'ROjlH'T'H ME WnO\(c'J'H'" CA\ Ch.I, "~HO "H WHOf'O 

K'h. HERECHh.IM jldAH 6 npOC'T'HpdtilCA\ W CERE HE~ 

n'LjJERd'J'H 7 Hd H~A\(LjJdA\ ME ó'ÝiKdCHO\(MA\ Hh.I. 

H no CEM'h. OqpA\AH R'h. "~AEX npd~ 

Rh.IH ~dKOH'h. KdKO X0\(Ah.IM KdKO "H 

fl Hor d '1' h.1 M 'h. '1' o "H H d C '1' o ",,-: K' H A\ ~ 

iK H ~ 8 C "-: A A\ nOR E " E H ji M 'h. R C A\ C '1' P O~ 

jasnějšího krále Oty, za jásavého souhlasu 

všeho lidu, přes velký svůj odpor, následníkem 

otcova vévodství a důstojně byl posazen na 

knížecí stolec. 

V 

Jak těžkými rozpory mučivých pochyb bý

vala dobrotivost mladičkého knížete vnitř skli

čována, když převzal pozemské právo, není 

se co diviti, ježto si umínil v své zbožné mysli, 

že bude hleděti především k věcem nebeským j 

vždyť, ačkoli byl správcem veřejné moci, přece 

i od prvých let dětských přilnul s láskou k slad

ké službě boží. Obával se ~šak, že bude musit 

pykati za hříchy svěřeného lidu, kdyby jich ne

stíhal, jak náleží, podle občanského zákona, ale 

tyto rozpaky si rozřešil po nedlouhých úvahách 

a přidržel se správné cesty, takže ani neopo

míjel svých světských povinností, ani se příště 

nelekal, že snad zanedbá něco ze svých snah 

nebeských. Potom zřídil v národěpravé zá

konodárství, jak pro chudé, lak pro bohaté, 

a sedě na knížecím stolci pořá.dal vše svým 

pokynem. V rozsuzování býval obezřelý, hotov 

20 P nplCT4RhíHiť, G assensu; 21 podle G třeba opraviti: H4 WTI>'I4 ROIROA'CTR4 nWA'cTSnhIHII. 

V. 1 P pX hH'IHbl4, G diversitatibus, asi omylem místo p4l1hH'IHH; 2 P CEG-k; 3 P hlÓTOCTH; 4 K chybně HI 

TROPH "IOCb!; 5 G crimen luendum veritus je přeloženo dvakrát, po prvé (npoTHKol{ C1o.rp. K4l1HHTH CTblAIIIIllECA\) 

špatně, po druhé (rp-kX4 R' TO~1o. GhIOAIIIIllICIII) již správněji j tento druhý překlad byl původně asi marginální ko

rekturou, která se v opise octla na nepravém místě j 6 G ob coelestia; P4AH původně byla asi glosa, jinak by 

bylo = HEGECHblX1o. P4AH; 7 G a se negUgi (= že bude od něho zanedbáno). zde přeloženo chybně činným infini

tivem i HEn1o.IIlER4Tll (obyčejně = iudicare, arbitrari) ve významu "nevšímati si" ,negligere doloženo u I. J. Sreznevského, 

Materialy dlja slov. drevnerus. jaz., z Mineje r. 1096 j 8 V rkp-ech psáno K KH:l1I<1, P KH:l14; 



92 DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA. [24) 

tiI W E. 'T'-kM'iKE \I COBA~AfHiEM'h. MO\(' MWH, Hd 

MHMC'T'b. RC~KOM~ 10 rUl'T'OR'h. H HdA'h. OrBorHlill 

npErp-kwfHiH BE~'h. M~Ab.J H~BdRH'T'EAb. W no" 

rO\('BAfHid, H K'h. RC~KOH MO\(' LI, -k nor d H h. " 

C'T' -k H lla K'h. WC\('iKfHi~ HH'h. Bb.l&ddWE, R' AOM~ 

iKE npOC'T''h. BI<IWE,12 Hp~ROM'h. tfic'T'O'T'-k CMO'T'p~, 

BAdrHM'h. nOC~AEHHEM'h. OKph.C'T''h.13 CHA'Hb.IX H HE 

AfHHR'h., H 'T'-kM HcnM'HH'T'H ~dR-k'T'OM ndM~" 

'T'HK'h.; n p H W E l LI, E M' iK E H O ~ BOr tl M 'h. 

" • "f .. " " "-H C'T'pdHHb.IM'h. H BOAWld H tfb.C'T'Hb.I~ 

A~B'KH nOAdb.WE H~HOC~14; WCHpEHb.lM 

iK E f.í K O H W'T' ll. LI, ll. H W B h. A o K -k K'W H M 

nOMoLfJH~ HM-kHid cKoEro nOMoLfJb." 

H H K 'h.,15 HO H W~EM'h.C!KOKdHh.IM Or'T'-kWH'T'EAb. 

'T'MH Wtf~ A~BOK'h. HdA' HHMH tf~A'H-k npicHo 

npotilKA~d. 'T'HX'h.
16 

(K'h.)KC-kX A rkI<lHiHX'h., H nd" 

M~'T'H~ AK'BHrfrEAb. 'T'Ep'nrkHi~, H KO KC-kX ndAE" 

HiH npO'T'HK'Hb.IX MO\(' Mb.lH Orp~AH'T'EAb., HM-kHi" 

iAt'h. LfJEA' p'h.
17 

Nd OrEOrb.l~ nAdtf~LfJHX nO'T'pmb.1 

Pd~P~AH'T'EAh., c' M-kpfHb.lH 'T'HX'h.
18 

0rroA'Hb.lH 

K'h.CA-kAoKd'T'EA/9 Hd C~ MHordiK' Ab.I AK'tfiH,20 

d Hd HHb.1 RCEr Ad MHAOC'J'HK-kH, KCrkM Krktf'Hb.I~ 

iKH~'HH OBpd~ nOAd~, MHAO\('~, HfK-kA~LfJd~ 

HdOrtfdl1l, HdOrtffHb.l~ 21 Or'T'Kep'iKd~ tilKA~LLiEC~' 

slitovati se nad každým, obviněné z bídných 

zločinů vysvobozoval od záhuby bez trestu, 

dalek byl užívání všelikých muk poha.nských 

na soudech, v své domácnosti býval prostý, 

dbalý čistoty mravů, mocným neskrblí1 pří

pověďmi statků a pamatoval na to, aby své 

sliby plnil í příchozím a. ubohým a. cizincům 

podáva.l velší a hojné důkazy lásky, sirot

kům byl otcem a ovdove7ým přispíva.l ze svého 

ma.jetku,*) a" psance těšíval a projevoval jim 

vždy podivuhodně svou otcovskou přízeň. Byl 

tichý ve veškerém počínání a pamětihodný 

milovník trpělivosti, ve všech nahodilých proti

venstvích vedl si opatrně, rozdílel štědře své 

jmění na potřeby plačící chudiny, pokorný, 

tichý, vlídný v svém chování, na sebe mnohdy 

velmi přísný, k jiným vždy shovívavý, štěd

rostí, milosrdenstvím, vyučováním nevědo

mých, utvrzováním vyučených zářil všem jako 

příklad věčného života. 

g P jen T-kM" j 10 V K RCo\\KOMS vynecháno; 11 a G omnigenarum .. poenarum (= všelikých trestů), překladatel si 
vykládal- genarum jako gentium (= pohanů); 11 P OY&O!'i;:" G in miseras reorum (vynecháno) noxasj 12 tak 
opravuji podle G domestica habitudine simplex, K K' TOA\S Hl npHCTd";IUE, P KTOMS HI i1j1ICTd41111 j 13 P jen K~T" j 
14 A~HOCo\\ je pozdější korektura,původně asi interlineární, doslova překládající lat. praeferens; korektor však ne
opravil maioribus, které závisí na praeferens (= dávaje jim přednost před osobami urozenými) a které je zde špatně 
přeloženo (ll &OA'lIIi4 -je spojeno s AIO&RH = větší důkazy lásky); podle lat. saepe třeba také opraviti lJh.CTHblH. v lJ4CTblo\\; 

CTjJdH'HblM" odpovídá lat. rusticitatem. Prvotní překlad byl arci chybný, dával však jasný smysl, teprve korekturou 
H~HOCo\\ celé místo porušeno; 15 nOMoII1HHK"h přidáno, původně byla to nejspíše glosa k nOMOlflHS j 16 oba rkp-y píší T-kX:"j 

následující n, jež doplňuji podle G Modestus in omnes actus, v obou rkp-ech chybí; 17 P II lfIíAP"j 18 K T-kX"j 

10 K R"CA-kAoR4A", G humilitatis mansuetissimae placidus exsecutor; 20 tak opravuji podle G severior (= AlOlfIiH, 

komparativ k AIOT") , K AylJill, P ASlJiH. 21 v obou rkp-ech chybně: K HI0V"lJlHblH., P HIOy-lJiHbld, G edoclos. 

*) Odchylný překlad vznikl tu neporozuměním latinskému textu Gumpoldovu. Správně by to znělo: 
"Nejednou zahrnoval větší láskou prostinké chudé občany než osoby urozené; pomáhal těm, kdo ztratili rodiče 
nebo majetek ••. U 
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VI. 

CHMi iKE CiM'h.1 CR-k'T'~LfJHMHC~2 KpdCO'f'dMH 

BAdiKEHdrO ~HQWH OrKpdWEHO Bb.IC'T' npmb.IKdHiE 

H K' 'T'OAHlI,-k CE~ MHAOC'T'HHH 'T'PO\('A' R'h.~A~BH, 

lrAdiKE C'KEA'MOiKdMH H CO\(,AidMH
3 

C K OHM H H d C ~ A -k X C rk A ~ W E, H dLfJE KO" 

'T'OpOH K' KHH-k tiI'f''h. npEA OHb. npHKEAEH"h. 4 

H~A~WE, nOKHHEH'h. CMEp'T'i Hd CMEp'f'~ WCO\('iKEH'h., 

dLfJE MHMC'J'HKb.IH KH~~b. H EMO iK d W i i r O 

HHKdKOiKE W CMEp'f'H wn~p-k'f'H ,HH 

H ~'B d K H 'f' H, H -k K O \(' ~ K H H ~ P E LfJ H 5 Cd M 

C 1;. 'f' K Ul P H K'h. K O H "b. H ~'B rk r'H ~ W E, Ad 

KO KpOKH npOAH~Hid Bb.1 HEnOKHHEH'h. 
. , , 

Bb.IA'h. HH CAb.IWdl1'h. norO\('BAEHld KOH" 

tfHH~1.6 COK-k'T''h. BO 'T'dK'h. HM~WE c' MH" 

A b.1 M 'h. C K OHM W 'f' P O K O M 'h.: d LfJ E O ~ C A b.1" 

W HW i M OH X li O tll p'h. C ~ A'h. tf A O Krk K O \(' 

H d CME P 'T'~, K'h. ~ O K H M~ W H H X'h. KO H'h./ 

H-k K \(' ~ R HH \('C'h. 'PK O 9 H K 'h., Ad fl b.1 X 

K' 'f' O H K P O K H HE n p H tf d C 'T' E H 'h. B b.I A 'h.. 

n O M H tI\ BOB -k WHO C A O K O 6: V d H r E A b." 

f , '", .." ~ 

C K O f, r O C n O A O \(' rAd r O A d KW,,: HE UlC,," 

iKdH'f'E, Ad HE WCO\(' AH'f'EC~, H HE nOUHiKdíhf, 

Ad HE nOHHiKmi B~AE'T'E. 

VI 

Těmito skvoucími perlami ctností bylo zkráš

leno obcování blaženého jinocha, a břímě této 

slitovnosti oblíbil si do té míry, že když za.sedal 

se svými velmoži a. soudci na. soudech a ně

který z uvězněných zločinců, odsouzený na 

smrt, byl před něj předveden, tu, nemohl-U 

ho dobrotivý kníže nija.k obhájiti z trestu smrti 

ani osvoboditi, sám si vza.l nějakou záminku 

a. vyběhl ven, a.by nebyl vinen prolitím krve 

ani neslyšel konec popra.vy. Neboťměl ta.kovou 

úmluvu se svým milým pa.nošem : "Uslyšíš-U, 

že moji vládykové konají na.d člověkem hrdelní 

soud, vyvolej mě od nich za. nějakou záminkou 

ven, a.bych nebyl úča.sten v tomto proliti krve." 

Bylť pamětliv onoho slova el-'a.ngelia., jež řekl 

Pán: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni, a ne

potupujte, abyste nebyli potupeni." 

VII VII 

CE CdM'h. OrHOWd BOiKi~ HcnoA'H~t.J 1 ~dno" Tento příkaz si náš jinoch, Bohem naplněný, 

K-kAb. CKEp'wi'T'EA'HO A~B~H, H 2 ndro\('HHb.I~ p-k4H svrchovaně oblíbil, a ježto poznával, že jeho 

VI. 1 tak opravuji podle G virtulum, v K chybí, P CHAdMH j 2 K omylem CR~To\\II1HMHCo\\, G fulgentibus j 

3 P c' ctlAidMH j 4 K omylem njllA" HlnjldRIAlH1. j 5 j1ElfIH vzniklo z původního jli1qh. (srov. kap. XIX, pozn. 31. a kap. 

XXI, pozn. 7), a byla to asi původně hlaholská glosa, vsunutá pak od pozdějších opisovačů do textu a takto 

pozměněná. Toto místo je částečně překladem z Crescente fide, české recense, soudíc podle ukázky u Pekaře 

(WLL, 37, pozn. 2), z kod. kapii. praž. G 5, f. 46 a, kde se čte: statim ille prefatus iuvenis, si eum nullo modo 
liberare poterat, occasionem aliquam (= H-kKOylO RHHS jJllfIH) faciens, exiebat(!) foras; 6 P KOH'lJHHbI norSSAÉHid; 

7 v K ROH" vynecháno. 
VII. 1 P IlcnóAH", G deo plenus, správně by bylo sord IlcnOAHh., j" CI na počátku je místo CHIO (~dnoRi1A")' 

omyl vzniklý otrockým překladem latinského Hoc (sc. mandatum); 2 II v K chybí; 
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HH, Ul KO'rOp~IX3 CMEp'rHMX 4LJ~'T'HR1I. 5 H~ R1I.C,,-R~ 

ASA\ 6 C'Kd~dHdMi p-R%MH 7 nOlmilHM~ WcSiKN~ 

HieM1I. Hd norl(HMHHe RAdrOMHt\OC'rHR-R no 4-' dAA\ 

ft "', ~ " .. 

H~RdRAA\We, Hd Ol(HWdA\ npIRoAA\. RCA\ 

'reMHHlI,d no RC-RM1I. rpdAoM pd~pOl(WH 

ft R C A\ W C A,A\ A H nOR C e ft ~ e MA H C R O e ft 

MHorH nOC-RtJH nOReA-RRd~8 CdM1I. no~ 

LJHHdiil. C1I.LJdC'rHdll'!iK(e) ero A-RiilHia 

o," C A ~I W d R'W e n o ft H -R M ~ e M A A\ M M H O~ 

~ H K" H P H U, H ft C O iK ; H P d C H K' H er O 9 

CAd r oe e p' A i ~ n p H X o iK d X S, H Cd M 11. ~ 

PdAOC'r'H~IM npOiilRAeHieM1I. A~HRE K' cm-R npiH~ 

Mdwe, H COiKeC'rReHO~ A~C~Ri~ C1I.XPdHA\fMS 10 

npeA OLJHMd CROHMd, ~LJ~C'rHMA1 "~c"mHEM C1I. 

"H"IÁ "11 " . 12 n , Cv vrv ll'! npm~lRd~4-'d nfLJdA~HO H C PdAO~ 

C'rH~ MHAOC'rHR'HO NP'iKdWf, H HX' LJdC'rMAI1I. 

ft CRA\'r~IM13 HdKd~dHHfM1I. OrM1I. LJHC'r~IH RO~ 

iKfC'rReHO HdOrLJfH1I., LJdC'r-Re nO$LJdeM1I., Hd LJ~~ 

AOAHK'HMd pd~SMM K'HHr1l. H~MN, 'T' d K o "d ~ 

'r H H ~ C K H ta K O H r p e LJ EC K H. H d4-'f LJ'rO 

HdOrLJd~4-'-Rx 14 XH'rpOC'reM npfiKe RHAA\We,15 Hf 

"eHHK~IMH A-RA~I CdM HCI1W"'HA\We, t.:1KO KCA\KOH 

zanedbávání nemůže pro nikoho ze smrtelniků 

nebýti beze škody, šetřil milostivě řečených 

vinniků, odsouzených k utraceni, a osvobozoval 

je, snaze se je napraviti. Všechna vězeni po 

vsech městech rozbořil a všecky šibenice po 

celé své zemi na mnoha místech kázal po

káceti, sám čině začátek. Když o jeho požeh

nané činnosti uslyšeli v jiných zemích mnozi 

knězi a služebnici bozí, spěchali k jeho dob

rotivosti, a on je přijímal k sobě s radostnými 

projevy lásky, a nespouštěje s očí zachování 

božské lásky k bližnímu, zdržoval je starostIiV;ě 

a s radostnou laskavostí, aby jen zůstali, a jejich 

častým a svatým povzbuzovánim čistá jeho 

mysl božsky jsouc poučována a častěji vzdělá

vána, dostoupila podivuhodné znalosti písem, 

jak latinských, tak i řeckých. Neboť co dříve 

za studií spatřil u svých učitelů, sám to plnil 

horlivými skutky, a poněvadž míval soustrast 

s každým zármutkem lidským, navštěvoval 

svou slitovnou pomocí ty, kdož ochuravěli 

nějakou nemocí, neboZtikům pak ubohým a 

neLJd"H LJMR-RKOl( noc'Kop'B''re,,~ C-R,16 K' ROA-R~'~ nuzným, nepovšimnutým od sousedů, sám se 
" 1'\ , ".." • 

HH f'rep~1 H~ neMord~4-''''<fCA\ MHMC'rHR HO~ no~ 

MW4-'i~ nOC-R4-'dWf, HO SMepwiM1I. OřCOPHM 

H X0l(A~IM, Ul CSC-RA 11.17 HmperOMMM1I., CdM 

nO'T'pmOKdHia
17a 

CMl(iK'CM nOAdKdl.tlE. H o ft H d P O ~ 

a P HE W KOTEP~; 4 P CMPTHl>; 5 P WqIOT~; 6 G non sequendum!; na počátku téže věty periculose pře-
loženo ndroV'&'HI"~ P'kqH, jako by překladatel byl četl perkulosa; 7 G notatis reis; překladatel, zdá se, zmátl 

l'eis s l'ebus; 8 P nOREá; g P Kl.. iro; 10 P omylem C1..XPdHH fAIŠ, původně bylo C1..XP4Hh\EMOIO, abl. abs. přeložen 

nesprávně instrumentálem, kromě toho vynecháno z lat. textu: el'ga pl'oximum-adfixo; 11 6! v P chybí j 12 tak 

opravuji podle G cUl'iose, ježto se v této legendě častěji překládá cul'Íosus = nEq4AJ..HblH; K .imdwHw, P neq I AiHO ; 

la V K II CRh\TblM vynecháno, G sacl'Ísque; 14 P H40Vq.íIOIjJ~; 15 P np~\iAh\IUE, G pl'aesignaveran t, volně přeloženo j 
snad se čtlo původně: OTl.. H40V'q4K'lpHX1..; 16 V P G'k vynecháno j 17 P Cl..d:'''; 17 a G funebris obsequU; nelze snad 

čísti oorpEGoR4H14 (neb nOrpEGEHi4)? Srov. v kap. XXIII nOrpEGEH!e = sepultura; 
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A O M ft E 41 e II O r d H ~ C'K O MOl( 18 W C ~ILJ d ~ 

Re'T'1I.XOMl( iKHKS4-'HM, HOR~1d R-RpM Oř~ 

LJeHid CAdrdrO nOAdRdWe, Hff{fAS4-'HM'~ 

iKe 19 H K' KdnH4-'d HAOA~c'Kd~ XOAA\4-'HM 

H K' COrOM1I. HH-RM H e ~'H d f M O M 11. 'MC'T'-Re 

"-R'r MHMOXOAA\4-'d~ 20 npHpJf4-'S41iM1I. H iKep1l.~ 

'rK~1 iKpS4-'HM C,ldiKeHHMH 0rHOWd OrRHA -RR1I., 21 

ro CHX HeLJHC'r~IX taAiH H iKep1l.'rR1I., d4-'f H 

LJdC'rO MOAHAi, K1I.c'KOp-R Ulc-Rrdwe CHX n p H ~ 

pH 4-' e H i d H WH4-'eHia, iKdAd~ CM'rH Hd 22 He~ 

Recn-RH 'rpdne~-R ndLJe KC-RX npHLJdC'r'HiK'h., neiKf 

A -RMOH~c'KHMH c'KRep'HdMH iKep1l.'rK1I. WCK'Kep' ~ 

HH'rHCA\. HO WHdLJe Hdtl.' CHMH ~dCAOl(iK(E)HieM 

~A~IM nOAdRMH~IMH23 ne MdA~1 IlELJA\MH1I. CA\We, 

, " , 
npOXOAA\ LJdC'rO K HHPH, Il'!KO dnOC'r0"~CKOe CMKO 

~dnOK-RAdi'r1l.: MSr1l. Ml(iK'HA\ CpEMeHd nOHe" 

Cf'T'k; APOFH~, H-RKHM 4HHOM1I. K'h. HC'rIlHHOMS 

R~IWHHX24 C"drhlX nl('ri npOK"dHA\~4-'dCA\,25 C"dN 

KHM'hr"dCOMrh noS" d 1, R ~I W'H A\ r O Ad P ° ~ 
K dM i d CAd r dÁ W li -k 41 d ~ 26 Ul R O iK d W e 'r, 

Ad UlpeK'wfCA\ HAOA~CKHX WRpd~'h., HMH 

iK e n Pf" ~ !.JH H H C -R ta X S, K O H C'T' H H H ° ~ 
MOl( CO iK,fC 'r Ke H -R H M ~I C A i W C -R 4-' d H i ~ 

C R -R p ° ~ n p e K A ° H H " H C A\ 27 C ~I W d. ApOl(~ 

ria iKe MdA~1 ° ř LJ e H H ce MS CI1dCH'rett'HOMl( or" 

LJmi~ Pd~Ol(M-RKM 28 ceMu,eM1I. iK(e) iKec'rOLJdHWd 

H OrMOM1I. HC'rHH~1 pd~Ol(M-RHid MH-RK-RHWd,29 

no dnOC'rOA~c'KOMl( r"drOASAocp-R oyLJa 30 H He~ 

AOCP-R WH"HLJdA\, WHOHM1I. LJHHOM1I. npeA 11.~'~ 

Hd~ HM M~AOl(, no CH"-R Xo'rAl, eiKe KOiIHiKAO 

postaralo pohřeb. Než i kmenům, ktere žily 

do té doby po starém způsobu pohanském, roz

dílel blahé učení nové viry, a když viděl blaho

slavený ten jinoch,jak v své nevědomosti chodí 

do modlářských svatyň a jak, shromažďujíce 

se častěji do roka, cizím bohům neznámým 

žertvy obětují, spěšně se vzdaloval docházení 

a účasti při těchto bezbožných kvasech obět

ních, třebas byl často zdržován, neboť si přál 

nade vše více státi se účastníkem nebeské 

hostiny, nežli poskvrniti se ďábelskou ohav

ností žertev. Nicméně rmoutil se nemálo nad 

těmito nevolníky zlého bludu, často přemítaje 

o slovech Písma, jak přikazuje slovo apošto

lovo: "Jeden druhého břemena nesteH (Gal. 

6,2); jiné, poněkud náchylnější k pravé cestě, 

která spěje za nejvyššími statky, sladkým 

hlasem napominal a přiváděl nazpět, slibuje 

jim dary nebeské milosti, aby se zřekli pohan

ských model, jimiž byli oblouzeni, a přiklo

nili se s věrou k pravdivému vyznáni bozské 

myšlenky. Jiné zase, méně přístupné tomuto 

spasitelnému učení, srdce zatvrzelejšího a roz

umu netečnějšího k pochopení pravdy, podle 

slov apoštolových "včas uče i nevčas trestaje", 

obojím způsobem jim naznačuje odměnu, snažil 

18 tak v obou rkp-ech, místo no nor4HJ..c'KOM0V'; ID P HERiASIjJHM'1KE; 20 P omylem A'kT MH XOAJ;qJ44, G frequentius 
in anno; 21,P orR'kA'kRl..; 22 .. V P H4 vynecháno; 23 tak opravuji podle G super Ms tamen el'l'ore pestifero de
pl'essis, K H4A' CHMl.. ~4GMV'1KH1, ~AblM nOMMEHi'AIl.., P H4

A 
CHM ;{4SAS"'HIE 3AbJ

M 
nOMRAiHie

M
; 24 K R' RblllIHi; 2~ P npE(H)-

KMHJ;IOI/14Ch\: E V nJlE- skoro setřeno, a nad ním připsáno H; . 26 P WG'k1jJ4R44; 27 P npHKMHHAHCh\;, 28 P P4~SMHRbI, 

předcházející 0řqEHH, snad původně glosa, přidáno do textu j 29 P A'kHHR'kH1lI4; ao V K oyqli vynecháno j 
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MOiKdW~, tdKO RolHl~ld '1'dKO fl mRolHl~ld 31 no 

tJC'1'HHH'R RO~b.lCd~ Hd R~q~P~ W'1'q~ qe,'\~AH, 

cidS2 Rd~M W&HAifM'h., K o R'Ř q'H f H P d A o C'1' H 

n p HAP~iKfHi~ n P H ROiK.J W~. 

VIII 

R' q~AHb.lX iKf noc '1' ,k X 'h. no ItC'1'HHH'Ř 
MHMOXOA~4Jd A'Ř'1'd R' R f A H K i ft noc '1' 'h. 

• ... ft 1 ,,, 
d lq f M H M o A H'1' R o ~ CR~'1'b.1H CdM'h. O\(HO~ 

,fil t: !'t, f 

Wd, d4Jf H MHpb.C KHM'h. C'1'pOHM'h. WNP iKHM 
..L r l"I ft f f 2 

R'K, HO W&dqf Hf AfHHR'h. H H~ H~ HfMOr C~ 

MOAH'1'RdMH, 4JfApb.IM R' HH4JHX pdC'1'&OPfHifM 

npfAf'1'd~4JHMH, A'RAb.1 WCOHHb.I~ npO&OiKdWf 

Ab.HH. &' H04JH iK(f) ~c'H'ŘHWHM'h. HdC'1'Od &A'Ř~ 
Hi~M'h., A'ŘHOC'1'H 3 Hf nOAUJ~ H APfMdHid, mp'Roi 

1'1 ...", 4 ' ITl' 

nOKO~ HOtpb.HOM~ dKH 0\(11OiKC~, d no CfM W~ 
f - f "" "" ... " 5 

&fP rb.C~ nOC'1'fAA\ AOiK HHLI,d C&O~~, W'1'dH HHb.IX 

HC' nM·: rd R'h.C'1'd&dWf, H W'1'pOKd AOiK'HHLI,d 

c&oi~ K'Á~q'HiKd &O~'&~iKdW~, HMolqd 5> K'HHrH 

& p ~ LI, 'Ř &'h.C'XH'1'H&'h., HC nMd'1'b.1 HfKfA0\(4JHM 6 

C'1'pdiK~M HC'WfA', fAiHfM'h. 7 O'1'pOKOM CROHM'h. 

CR'ŘAWM, no A~'1'b.IM'h. ropdM RfP'XOM'h. H no 

nWAOAidM'h. 8 npOndC'1'fH 9 ft fI~AOMMHb.IX rA~~ 

&HH'h. fl no C'1'f~~M'h.10 KdMfHb.IX AOC'K'h. '1'OAH 

no MAHb.IM'h. rp~AdM A~'1'b.IM &OC'h. H n'Ř W b. 

L' 11 ' , , 
no\('1' A'K~ MfiKO\( rpdAoMd, C'h. n CM '1'b.lp ~ 

se ze všech sil, aby, koho jen mohl, jak dobro

volným, tak nuceným pozváním přivedl na 

večeři Hospodářovu, skvějící se veškerou hoj

ností, k účasti u radosti věčné. 

VIII 

V úžasných zajisté postech rok co rok, 

v dobévelikého postu, o hladu a v modlitbě 

svatý ten jinoch přes to, že jako panovník byl 

poután veřejnou správou, prožívaliednot1ivé 

dni ustavičným konáním modliteb, vzlétajících 

za štědrého podělování chudých. V noci pak 

oddával se nejjasnějšímu bdění, nemysle ani 

na slabé zdřímnutí, a za prvního ustálení 

nočního ticha, odvrhna postel své skvoucí lož

nice, v skrytě přede všemi vstával s lože, mlčky 

budil panoše, klíčníka své ložnice, a chopě do 

rukou knížky, vycházel z paláce, aniž o tom 

stráž věděla, a jsa provázen jediné svým pa

nošemi putoval bos a pěší od města k městu 

přes příkré vrcholky hor a úvaly dolin a hlu

boké strže, po kamenitých stezkách a srázných 

balvanech ledných, za pění žalmů a jiných mod-

31 P omylem ngHbl4 •. HmÓA"Hbl4;· 32 tak v obou rkp-ech, snad místo ci41<1?, G habundantem. 

VIII. 1 P cr CTblH; 2 G žndefessžs ( .. operžbus), překladatel četl, zdá se, žndefessus, což je vyjádřeno 
dvěma obraty: Hi AiHHR1> A HI A~'HiAlor'CiII; 3 G lenžs (sc. soporžs) = libého spánku, překladatel četl asi: lenž
tafžs žmmemor et soporžs, při čemž lenžlas přeložil podobně znějícím A1moCTb.! Týž způsob "latinismu" se 

vyskytuje v staročeském překladě biblickém (srov. J. Jireček ČČM 1864, 144), kde se překládá vetus=vetchý, 
. k' 1idus - valny' valde - valně a J' 4 K omylem O~"yIK"CiII; předcházející 4KH je přidáno i pů-

pesslmus = pes y, va - , -. ..' vodně zdá se, bylo nOKOIO H. 4KH 0r"O)K"WOrCillj 5 P omylem w nHH1:J(; 5> G tacltus excztat, .co~l~ell~m, .po~le to~~ 
MO"''I4 původně snad glosa patři před RO~'GSIK4Wi, a opisovačem bylo vsunuto na nenalezlte mlsto, P NER 

ASlpť;' 7 P ;AHH1:M j násled~jící CR1:AWM odpovídá latinskému "comite" ; je patrně místo C1>RIAOM1> (srov. Miklosich, 

Lex., C1>RICTH = deducere)j 8 P UOAóAIHJ
1
); o P npon4CTIH; 10 P CTI3i11 j 11 P MIIKH; 
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HiM'h. WRHiEM'h. H npOqHMH MOAH'1'&dMH no 

WCOltHb.IM Ll,fpKRdM'h. npExoA~W~ 12 R'h.~b.ICKd~ 

"X, &' '1'OAHLI,'Ř no HC'1'HH'Ř nA01'H cRoi~ '1'fp'n~ 
", .. , 13 • .L f 
O\(MO\(qmld, Ad pdC c'KAdR WHMHC~ n~'1'dMH 

EI'O MAdAb.IMH KPO&H HC'1'fK'WH pdc'Kpon' AmiiM'h. 

Kd~dW~ C'1'onb.1 iro. &' AOM'iKf CROH RO~&Pd'1'H&~ 

C~ H H d A o iK f C & o i 14 '1' d fl "~, 6tiKf OýM'h. 

RHO\(1'pfHiH A 'ŘAdWf, CdM C & ~ l' b.1 H OyKAdH~~ 
~. . 
I1IC~, KH~iK~C KHMH ndKH pH~dMH KpdC Hb.IMH Hd 

C'1'OA'Ř C'ŘA~ WA 'Ř&dWfC~, HO '1''ŘAO qHC1''ŘHUJE 

RAd C ~ H H LI, ~ ~ n ° A 'h. P H ~ d M H LI, d P C K H M H 15 

O' & A dq d W ~ C ~. RO &PfM~ iKf HdC'1'OdtpfH 16 

iKd'1"&'Ř noc pf A 'Ř lí 
HO 4J H '1' d H RC'ŘX & 'h.~ 

C'1'dR'h. C'h. W1'PQKOM'h. OyiKf PfqfHb.lM, 

& o C 'h. H nok W b. K' H H & d M 'h. C & OHM 'h. H A ~ ~ 

Wf H p~KdMd CROHMd n'wfHiLl,\( iK'H~Wf, 

H & o C'H on b.1 H ~ & ~ ~ d & 'h., Cd M W C o & 'Ř 18 

H d P d M 'Ř C & ° HRO C'K A d A d W f H Ul '1' I' o K d 

CR o " f " 19"'..L ". E r o R '1'dHHfM 0'CrA'K AOMO\( CROEro C Kpb.l-

&dWf, H 1'y HC'1'fp'h. H R' iKfP'HO&dX H~' MOA'h. 20 

H C&~'1'b.IMd C&OHMd P0\(KdMd qHC'1''Ř npOC-RtltR'h. 

H KOAO~ nOKpOnHR'h. &0 HM~ '1'pOHLI,d, CdM 

EAHH'h. H C'h. CM\(iKdtpHM EMO\( '1'0 K' MO W1'pO~ 

KOM'h. C &WAO~, /OiK(f) CdM'h. HOWdWf ID KAd~ 

A~~~ &' R'ŘAP'Ř, HC'1'HHHb.IM '1'pOHLI,d R'h.~b.IRd~ 

HlliM'h. W~'HdMfHd ~,21 c' MO\(KO~ &' COC\( A 'Ř 
, 22' L 

CMfCHR'h., &M'KWdWE p~KdMd C&OHMd 

l' p ~ A o M Hnl' o C K ~ P b.IH c'n E K'h. n o LI, ~ p ~ 

KRdM nOnOM'h. CAdWf Hd npHHOC'h. C'M\(iK'

&dM roc n 0A0\( H d W f M O\( ICO\(Coy XI' H C'1'~. 
", . " 

& 'h. W Cf" " d ~ iK f R I' f M ~ H d C A ~ r \( npH~ 

~Rd&'h. &EAHKdrO H &-Rp'HdrO 23 r AdrOAfHHdro 

liteb navštěvuje jednotlivé kostely. A vpravdě 

snášel až takovou trýzeň svého těla, že kapky 

krve, které se řinuly z rozdrásaných útlých 

jeho chodidel, značily jeho stopy. Vrátě se 

domů potají na své loze, skrýval sám světec, 

co působilo v něm vnitřní poznání, a když 

zasedal na trůn, odíval se nádherou knížecích 

rouch, ale pod panovnický háv oblékal na své 

přečisté tělo roucho žíněné. Když nastal čas 

žní, uprostřed noci, zcela pokradmu vstal a se 

svým panošem, shora již vzpomenutým, bos 

a pěši se ubíral na své pole a vlastníma ru

kama požínal pšenici a vázal ji do snopů a sám 

je vzkládal na ramena svá a svého panoše 

a skryl je v tajném koutku svého domu a tam 

je vytřel a na žernově semlel a svatýma svýma 

rukama čistě je prosel, a pokropiv vodou ve 

jménu svaté Trojice1 samojediný toliko se svým 

panošem, který mu sloužil, smísil v nádobě 

mouku s vodou, jižto sám nosil ve vědře ze 

studněi a požehnal ji vzýváním pravé Trojice, 

zamisil prací svých rukou, a když napekl 

prostor, posílal je kněžím po kosteUéh k obě

tování při mších Pánu našemu JeŽÍši Kristu. 

V čas pak podzimní zavolal svého nejvěr

nějšího sluhll, řečeného již panoše a společníká, 

a sám s ním v noci v skrytě přede všemi pře-

12 v obou rkp-ech je omylem npiJ(oAllllpi; 13 V K A4 vynecháno j u P CRO~! n P .[PK4MH j 16 P H4CTor.llpiH j 

17 P OOCpiAH j 18 P W CIS1: j 19 P T4HH1:
M

; 20 P A~M~j 21 P W~H4MfH44, G sžgnavit, hanc faržnulam .. ; 22 P cM1:c4 j 

23 G nžmiae fideUtafžs volně RlAHK4ro A R1:p'H4ro j 

13 
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iiKE W'T'pOKd H HdCA-RAHHKd, RHHorpdÁHIi.I~ 
OAO'T'M 24 C d M 25 C'H H M 'h. HOLJ.Ii~ OpEA-R~'h. 'T' .1 H 

K C -R X, KOWEAi9\ WHd HdoolHHK'h. W KHHorpdAd 

CKOEro H Hd OAELJ.IH eKOH K'h.~AOiKHK'h., 

"' ' C'h. O'T'pOKOM'h. CKOHM'h. K A o i"'h. K'h.~~ 

lézal ploty, a naplniv dva koše svými hrozny 

a vloživ na svá bedra, vrátil se domů se svým 

panošem a vlastníma rukama je vytlačil, a 

když je dobře připravil pro sluz'bu boží, aniž 

kdo jiný o tom věděl, kromě jediného onoho 

panoše, již často vzpomenutého, sHl víno do 

nádoby a tajně je uložil, a shledav, že je zralé, 

posílal je klerikům a kněžím zároveň s pros

forami, které sám pekával pro chrámovou 

bohoslužbu, a sám všem stejnoměrně rozdílel. 

Ó nerozlučná pásko neposkvrněné víry kolem 

KP .1 'T' H K C i9\, po\{' K .1 M .1 C K OHM .1 H iK'H E 'T' i9\ ~ 

W E H A O I' P -R O ~ C 'T' P O H K'h. Hd C A O\{' iK'H ~ 
HOiKi~, HHKO'T'OpIi.IM'h. iK(E) HH-RM K-R~ 
A~LJ.IHM'h. pd~K-R EAHHOPO W'T'pOKd lIdC'T'O 

i iK E 0p.E iK E rAd r O A .1 H dr O, CHU.E iKE H EAH~ 

H-RM'h. HorOM'h. 26 K-RAO\{'LJ.IHM H 'T'-RM W'T'pOKOM, 

HdAHtdHOM'h. coc~AoM KHHd H 'T'dHHO OOMiKEHWM, přečisté hrudi! Ó zbožný následovníče chva-
litebné poslušnosti! Ó divná pokoro knížete, 

nestydíci se podvoliti z vnuknutí božské lásky 

povinnostem služebníků! Neboť on, patře 

v závratné kontemplaci na nebeská tajemstvi, 

jež choval v srdci, s takovou ochotnosti uctí

val a miloval vznešenou a spasitelnou oběť 

těla a krve Páně,. že pro kult této nebeské 

hostiny, očišťující skvrny vin, nejen bojoval 

sýc' MO'T'pHK'h. KpEMi9\ OOAOH'HO, CAdWE 00 U.fpli.K' ~ 
KdM KAHpHKOM H n o o WM C' OpOC'KO\{'pli.l, ltIiK(f) 21 

, '" CdM nElIdWE Hd U.fpKOKHIi.Ii9\ CAO\{'iK HIi.I, H Cd M 

A .1 Á H O K C -R M Pd~A -RAi9\WE 28. W KdK~ HEpd~' p-R~ 
WH'T'EA'HMd Sý~M OKpIi.C'T''h. mp'ciH

29
11HC'T'HHWH

30 

.L ", ,31 "' ' K'Kpli.1 MEC'h.K KEP HMi9\ , W KdKO OOXKdAH'T'EA HO 

OÓCAO\{'WdHiE HdCA-RAOKd'T'EAi9\ ~dK-R'T'H-RHWd! o 
lI~ÁHO 32 c' MHpEHiE KHi9\~i9\, pdH'h. CKOHXCAO'j'iK' ~ 

'" J ",-, 
HdMH HOW'EC'T'KEHMd A~H RE HdO\{'lIEHlfM'h. OQAM~ 

'T'H 33 HEC'T'Ii.IAi9\LJ.IECi9\! 34 fiKE MMCAH iKEC'T'OKHM'h. 

C' MO'T'pEHiEM'h. Hd HEHECHdd, AliKE CEMU.fM'h. 35 

t " 1'\ f C MO'T'pi9\ 'T'dHHM, lIEC'T'HdrO H COdCH'T'EA Hdrw roc~ 

OOAHi9\ 'T'EAECE H KpOKH OpHHOWEHid 'T'dKO oy%~ 

C'T'HA'h. 350 EC.'T'1i. H A~HHA'h. CAO\{'iKHO~, Ad OpH~ 

HOWEHHEM ~dKOHd HEHECHdrO, opErp-RwEHid A-RAi9\ 

wlIiLJ.IIi.WdrO,36 ME 31 K-RpO~ 'T'OK' MO lIHHOM 'T'IUp' ~ 

24 K omylem nMAbI, G septa; 25 V K C4M vynecháno; 26 G sicqué diotae (= do džbánu) conscio 

soZum clienluZo, žnfusum (se. vžnum); džolae četl překladatel jako deo a spojil je s následujícím conscio 
soZum, potom však nejspíš glosátor opravil překlad "diotae" v COCSAOM; místo dativu absol. ponechán tu 
instrumentál podle latiny; 27 p l','íKO; 28 p p43A -kAlilA; 29 P nlpcíl't 30 P *-kHWI; 31 p HECKRlpHlHbl4; 32 P omylem 

'l.oAO; 33 P noAIlTH, A shora později připsáno; 34 oba rkp-y chybně HI CTblAllllIlfA\CIII; 35 zde vynecháno tenuit; 
35 o K chybně ~'llcTIA'l>, G veneratus esl; 36 tak opravuji podle G mundantis, K e6'l1l\l4N, P W'lHl\l4rO; celé místo 

je porušeno, A-kAIII patří nejspíše k ~ilKOH4 (~4KOH4 A-kAIII = cultui), pak ovšem .lat, ·criminum contagža by bylo 

přeloženo jen nplrp-kwmi4; npHHowlHHIM místo npHHowIHHIlI, ač možno vykládati také npHHOIHEHHIM jako dativ adno-
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AOC'T'dtIHMM'h. KOHHIi.C'T'KOKdWE, HO 00 HC'T'HtlH-R 

HC'T'OllHiKd lIHC'T'-RHWdrO K'HO\{''T'pEHHM'h. 38 WHpd~ 

~OM pdHiH 'T'pO\{' l K'h.~EM Hd Ci9\ H MHMC'T'HHM 39 

AdpOKdHiEM HE9EWK~ ~dKOHO\{' CdM 40 pdH'h. HIi.IC'T'. 

IX 

HE 'T'dH'T'H OOAOHdE'T''h. H KHA-RHiE 

; r O O pOp O II EC 'T' K h, ; iK E W O .1 K A -R OpE~' ~ 

R V 'T' E P H H W A O M ~ E r O, f iK E Cd M K 'h. ~'~ 

HH\{'K OpEiKE 'T'dKO 00K-RAd 1 K'h. KC-RM 

rAdrOAi9\: 

X 

Hd W,4,P'Ř AEiKdLJ.I~ M'H'R H OOllHRd~LJ.I~, MH~ 

AM 1 MOd ,4,P~iKHHO 2 H HiKE W O'T'pOK'h. MOHX 

CM\{'rH, nOCpEA-R 3 HOLJ.IH C'T'pdW'HO KHA1miE 4 

npHItI'T' Mi9\, tdKO ndRAd nOnd AKOPÓKH K'Ci9\ 5 

", f 6 ..-n 
WC HOKM W KIi.IWE ,,1,0 AM\{' H W RC-RX lIMK-RlIE~ 

C'KHX iKHAHLJ.Ib. KH,3.<RX W'T'HHO\{,Av
6a wnO\{'C'T'-RK'~ 

7 tl ,: J.. 
Wf. HM iKf KHA'KHHEM 'T'O'fiKd npOME'T'dXCi9\ H 
f, "8 f 

K HO\{''T'pEH~~ C KOpHi~ IH'JdAH ~d HOrOK-Rp'~ 

HIi.I~ 9 npOC'T'HpdXCi9\, HO WHdllE K i A -R Hi f CE 

K'h. KCEK-RA~LJ.IEM~10 'T'KOP'U.~ MHAQC'T'H~ 

KOM~ Hc'npdK'A~, KOHh.iK(E) H K-RpO\{'~l1 

HHC'T'iH\{'12 P-RlIH CEro KHA-RHid pd~p-RW~, 

stálosti víry, nýbrž sám se stal vpravdě účasten 

kněžského úřadu, vzav na sebe jako prostý 

sluha vnější práci s přípravou křišťálného toku, 

a svou milostnou štědrostí. 

IX 

Nesluší se zatajiti též jeho prorocké II i

dění, ktere mělo knězi Pavlovi a o jeho domu 

a které dříve sám probudiv se takto vsem 

vykládal, pravě: 

X 

"Když jsem ležel a odpočíval, milá má dru

žino a má čeledi, uprostřed noci uchvátilo mě 

stras7ivé vidění. Neboť jsem spatřil dvorec kně

ze Pavla se všemi budovami a příbytky lidskými 

odshora dolů úplně zpustošený. Sklíčen jsa 

tímto viděním, zmítal jsem se a trápil vnitřním 

žalem a obavami o věrné služebníky boží. Ale 

poroučím toto vidění vševědoucímu a milosrd

nému Tvůrci a věřím, že s jeho pomocí roz

řeším, co je pravdivého na tomto vidění. 

minální, podle něho by však mělo býti HI&ICHblM'l. místo HI&ECH4rO, takže rekonstruovaný text by zněl: A4 n H-

HOWIHHIM ~4KOH4 A -kAlii HI&ICHblM nplrp-klUlHll e6'lil\lh.W4I'O· 37 V K HI· h' , Id" " jl t' Y y' ' vynec ano; nas e UliCI K'kPOK> místo d:jlbI; 38 G 
ex erlOre, prekladatel cetl snad mteriore, vztah k labore rovněž není zachova'n' aQ k K C M P C M 

(

,v r p-e ·MATHH MATRH bl 

= MHAOCTHRHblM); 40 P omylem C4H'l.. ' 

IX. 1 K nOR-kA4R'l.. 

X. 1 K omylem MM4R.; 2 K omylem APl(lKHH4' 3 P '4 K .. , ~ • y , nocplAH; RHAHHiE ; 5 K omylem AOPORHRCiA! 6 tak 

~pravuII, mlsto WCHOR4, Jak ctou oba rkp-y; 6. K koncové -AV nadepsáno, P a,THHS
A

; 7 K e6nScTHR'WI P &nScTifRlUh.· 

P RHSTPIH:K>; 9 tak opravuji podle G pro Dež fidelibus, K GÁroR-kp'HbllII,· P s."roRifpHbl4· 10 K KCERE~Ol(l\lIMS' 11 ~ 
omylem RifpoK>, předcházející n zde vynecháno; 12 P IlCTHH'k. ' , 
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TI 

AOMO\{ n\V "C'rHH<R pd3p~WeHieM KHA <RHid 

MOErO c'npHtJdC'r'Hd 1 Moi~ HdHh.l "~AMH"h.l " 

tJeC'rHh.l~ iKmhl. ~'HdMeHdE'rCbI CMep'rh.. " A o M 'h. 

W n ~ C'r <R K'W i" 2 n" K" O K 'h. K" H P H K O M 

HdwiM'h. " ~dKO"IHHKOM'h. "~rHdHn 

"~' ~ d"" blB " P d ~ 'h. r p d H " e H i ~ "M -k,: 
fIl' ..L 4 ", 5 

H H ~ H X 1<1 K " bl e 'r. K H A 'K X H O 1<1 K O P O,: 

AH'r e lH i U, d M O AI, tiKo pOAOM 'rdKO " A <R1<1,: 

HilM no "c'ri",R: wC'KKep'HmiEM'h. A <R,,'h. nordHd 

H H e A oe 'r o " H d "M I H o K d 'r H, C'h. A PO\{,: 

r H M H C'h. K'<R 'r'H H K H C K O " M H ~ " 11.1 M H, 

Hord HeK<RAO\{LJ.IHMi "~HblLJ.IHCbI Mh.IC~ 

" H 'r ll. W C K e K p O K R C K OE" n d r O \{ H <R. 

XII 

f ", " 2 
CHh.l.WdCbI, I<1KO Md'rH Ero ~"d, H.dpH,: 

lJ,d E M d J. n w r p <R X O \( A o por o M H P 'h., 

C'h.K<R'r'h. C'h.'rKOpH K'h.W H c' HetJ'rHKI1I M H 

MO\{ iK H P e tJ e: tJ 'r o C 'h. 'r K O P H M'h. W C e H 

P<RtJH, tiKO, EMO\{iK(e) nOAOHdE'r'h. KHbI~ 

~~ Hh.l'rH, UhpdLJ.IeH'h. EC'rh. ID K"HPHK'h. 
,.. rn , ",., 1'\" ", " 
H W CKIKpOKH Moebl H EC'rh. I<1KO H 

AI H H X 'h.? nor \( H ,,~ C d MO\( " W H 11.1 n p O~ 

iKIH~ "~' ~eM"bI.B K' 'rOiK(e) KpeMbI, 

noc" d K'W H C O K <R 'r'H H K H C K O .1, O fA d K H 

C'KIKpOK'h. CCO~ "~lMH"\{. H no ceM 

nporoHeHiE Ke"HKO Hh.IC'r
4 

K"HPHKWM 

" ~ d K Ó H H H K O M 5 n O K CE" ~ e M'" H H O ~ 

XI 

Zboření domu, které jsem viděl, znamená 

smrt blahoslavené mé báby a ctihodné paní 

Lidmily. A zpustošený dům Pavlův věští vy

hnání kleriků a kněží ze země a zabrání 

jejich majetku. Neboť jsem viděl, kterak má 

matka, pohanka jak rodem, tak věru i ohav

ností svých skutků, jež si ani nezaslouží, aby 

byla jmenována, oblibila si své zlé rádce 

neznabohy a s nimi pomýSll na záhubu své 

tchyné." 

XII 

A tato jeho slova, jasnější nad slunce, se 

vyplnila. Neboť zlá jeho matka, zvaná po

hříchu Drahomíra, dohodnuvši se s bezbož- . 

nými muži, řekla: "Co učiníme v té věci, 

ježto ten, kterému ná.leží býti knížetem, je 

zkažen od kněží a od mé tchyně a je jako 

mnich? Zahubím tuto, a ony vyženu ze zemé." 

V tu chvíli poslala své rádce a uškrtila svou 

tchyni Lidmilu. A potom nastalo po veškeré 

zemi české velikfi pronásledování kleriků a 

kněží a ničení chrámů. I postavila po ulicích 

XI. 1 Tak upravuji podle Gi K čte P4~p'kwlHiG. AlOErO, vynechávajíc KHAii:Hi4, P p4~p'kwíHiE; obojí toto p4~

j1'kwlHiE místo p4~j1ol{wIHil (destructio) vzniklo vlivem posledního slóva v X. kap. (j143P'kwS); srov. v XII. kap. I\lpKR4A1 

P43j1ol{wmiE; v obou rkp-ech je taktéž chybně K c'npH'l4cT'HW, P C'Io. npH'l4CTHO (G felicem .. obžtum); 2 K (\;nOl{cTHK'wiH 

(srov. pozn. 7 ke kap. X.)i 3 P II ~IAlAG.; 4 V rkp-ech chybně K KHA'k, P !.'kA'k; 5 v K i'.lKO vynecháno. 
• P ft 4 pe.. 5 K ft • o h b' XII. 1 K CK'kTAiE; 2 p 3A44; 3 K II H~' ~IMAiII, H ~IMAiII; Shl KIAHKO; V H ~4KOHHHK M cyl i 
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E M 'h. C 'r <R 6 H U, e p K K d M P d 3 PO\{ W e H i f. 

" n O C'r d K H n O Š" H l~ d M C 'r P d iK H 7 pE,: 

K ~ LJ.I H 'r tl K O: H A <R iK (E) r' A <R 8 O Y ~ P i 'f' e 

Ko~opdr09 "~HO K"HPHKd w "A~LJ.Id 

K' MOfMO\{ ChlHOKH, 'r0\{ iK(E) nOC<RtJ,H,: 

'r f H, " iK H K O 'r d f MO\{ HEC 'h. 'r K O P H 'r e. 
" f 1'\ • 

H nOC'rdKH no KCEH ~eM"H KdnHLJ.Id 

"AO"h.C'Kd~, WHpd'rH iK(e) ~eM'''~ K'C~ 

K' H H M, 'r P e H h.1 "M 'h. A <R ~ LJ.I H " C 11.1 H d 

C K O f r O n p H H \{ iK d ~ LJ.I H K' H H M. Cd M' iK E 

O f HOW H U, d C K bl 'r h.l ", f LJ.I e O' 'r P O tJ d C hl H, 
HE Mopi" CbI npO'rHKH'rH Md'repH 

C K O f", X O iK d W E K' K d n H LJ.I d " H H K O " i ~ 
iK E WCK'KE pi H H AO\{ W d C KO fb. ID C'KK E P H'h. 

" A O" ll. C K H X. H bl W e HO CKbI'rh.I" HmeCUh.lM'h. 

WPO\{iKiEM ~dLJ.IH41eH'h. " OrKp<Rn'MH'h., " KE" 11.,: 

MO iK d M C K O" M 'h. X O A bl LJ.I HM K' K d n H ItJ d 

.1 K H n p H C'r d ~ H <R, HO CEMtJ,EM K'HO\{'rpeHblrO 

c'Mo'rpmid npHC'raHi~ "X'h. K' A <R"EX 11 ID'rnH~ 
pdWECbI. H" ~ A bl Ul E iK EC bl 12 ID K C -k X 'h. ,,~~ 

A i" ti K O ° 'r 'h. X O \{ A 11.1 X 'fT d K O " ID CH",: 

Hh.IX'h., ,A,OC'rOcltWE HO. H<R HO H"droAd'rh. 

H O iK i d H d H EM" ID K C <R X "~H H M H <R. 

H<R
13 

HO KO C"OKECEX CKO"X'h. "C'rH,: 

H e H 'h., K' CO\{ A <R n p d K' A H K 'h., K' C ° K <R ,: 

'r E X MO\{ A P 'h., K 'h. H " d r ° A d 'r H C MO,: 

'rPEH, KO KC<RX WHhltJdHX AOHph.lX 

X H 'r P o C 'r H ~ lp 'h. iK d K E H 'h., H d MO" H 'r,: 

K 11.1 iKE HOiKEC'rKEHHh.IX OfC'rdK"EHi" 

tJ d C 'r ° n p H n d A d li E, K'HHrH HdnNCdHh.1 Md"h.l 

H"~A <RHieM'h. " 'rd"H<R XPdHbI oř cmE 11 o A 
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stráže, pravic takto: "Kdekoli spatřite, že ně

jaký kněz jde k mému synovi, na tom místě 

jej skolte a nedarujte mu života.« I zřídila 

po celé zemi modlářské svatyně a všechen 

kraj obrátila k nim, konajíc jim oběti a nulíc 

k nim svého syna. Sám svatý hošík, jsa ještě 
ditětem a nemoha se protiviti své matce, chodil 

sŤce do pohanských svatyň, avšak nikdy ne

potřísnil své duše skvrnami modlářskými. Bylť 

světec ochráněn a utvrzen nebeskou zbrojí, 

ti. když se velmožové ubírali do pohanských 

svatyň, tu ;ako by svoloval, avšak vnitřní roz

hodností srdce odpíral souhlas jejich skutkům. 
Byl vážen ode všech, jak od chudých, tak i od 

mocných. A patřilo se to, neboť milost boží 

spočinula na něm a všemi byl milován. Bylť 

v lečech svých pravdivý, na soudéspravedlivý, 

na sněmech moudrý, v dobro~ivosti l'ozváiný, 

ve všech dobrých obyčejích pevně zkušený, 

často poklekal k modlitbám božských hodinek, 

napsaných v malé knížce, již opatrně a kradí 

míval schovanou u sebe pod šatem, . a když 

Cresc. f~~e, jíž s: tuto ,slovan. tex~ řídí, čte (FRB I 185): presbyteros multosque cum clero .. eiecerunt/ 6 oba 
rkp-y plSI chybne: K IM'hCT'k, . P ICT'k; 'P CTP4lK'k' 8 P HAl" KA'.' 9 P •• . 10 K 
12 • " KOWO, KAHjlHlP4; lL K K' A 'kú. 

K chybne SA/OAiIIlPllKlCiII; '3 V K chybí druhé G'k i I 
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t .."", 14 
c'K \'I \( T ~ M ~ A p~mdwe, O\(KAdN/MC& C\( AOR~ 

MHpkC'Kid nf4MH, ARd KpdT~ Hd AeC&Tf 15 HAH 

ROtte R' TdHH'lm Aom'HHu,H nMord CROErO M O~ 

AHTRdM TdHHkIM~ npHAemdwe, R H04-lH 

m(e) H R'h. AHH 16 4HCTb.IM~ CM\'ITpmieM XPHCTd 

nOXRdA&t1t AO KOH'u,d np04HTddwe. 

XIII 

npeMHHo\(lOqJfM A<k'f'OM~ SÝHOCTH CR&Tdro 

TdKO C~4dCTH<k, Hd MO\(m(f)C'Kid SýMM c"l~ 
Hb.IX KH&3k CdM~ RMwe RWfA" H n\'l MMS 

MSmb. CROHX~ Rf~O\(M'HI~I& C~R<kTb.1 R~CA<k~ 
ASlO4-IHX~ 1 MSmeÚH WRep'r~la W cna, H ~d~ 

RAO\(mmiE HX~ HeR-:RA <kHid 2 W HCTHliHdro 

R O r d He MdAkl RO~'HmdRHA <kR~, R~ EAiH~ 

W AkHiH CO~'Rd RC &3 ROA&pb.1 CRO~ H MSmHH\( 

R' nMd'f'0\(,Hd4d I{' HHM~ C~ C'RdPOM rAdro" 

AdTH: 'O M\(mHHO R<kp'Hd~, HO He R~ XPHCT-R! 

frAd E. ok X 'ho R' A d H ~ P ° A H T f A H C R \'I H M H , 
K'H H r ~ \'I \f 4 H T H C &, H d X O A H X' ~ R H H X 

'" "-R ° \f 4 e Hi d n dRA & IiIKOme pe4e: fr Ad E. X 

MAdAmeu,k, rAdrMdX~ dKH MAdNHeu,b., Er Ad 

R-RX~ MO\(m, WTReprox MAdNH4eC'Kd&. celO 

nOR-RcTilO no HCTHH-R, Hb.IH-R Mme CdMorw 

c' MOTP&, ti1KO mp'R-RE4 RC -R X' CA ° Rec ~ A -R A & 

T -R X 5 X0\(miH d~~ Cb.IH, K' MS m (e) C TRS 

n piH T H R pm'HocTH ceMu,d X'0 4-1 S, HO WT~ 
.. '16ft , 

_P04d d~~ Chl RdMH Hd KH&meHlf H~ E.pdH~, 

WTu,S SýMepwS, no pOAS RPdTilil cTdp<kH, Hd 

unikl starostem světských věcí, dvanáctkrát 

nebo víckrát se oddával tajným modlitbám 

v skrytu své ložnice a pročítal je v noci i ve 

dne do konce, velebě Krista čistým úm~slem. 

xm 
Když takto šťastně uplynula léta světcova 

mládí a kníže vyspěl silou mužného rozumU, 

odvrhl pomalu od sebe mužně pošetilé rady 

svých dvořanů, a zoškliviv si nemálo iejich ne· 

vědomou pobloudilost od pravého Boha, jed

noho dne svolal všechny své vládyky a přátele 

do paláce a jal se k nim mluviti s výčitkami: 

"Ó družino věrná, ale nikoli v Kristu! Kdyz 

jsem byl dán svými rodiai, abych se učil Pismu, 

našeljsem v něm poučení Pavlovo, jenž pravíl : 

"Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě •• 

ale když učiněn jsem mužem, vyprázdnil jsem, 

co bylo dětinského" (I. Kor. 13, 11). Ve světle 
tohoto výroku nyní vpravdě sám na sebe po

hlížeje _ pro všechna tato slova já bídný tou

žím s vroucnosti srdce po tom, abych dospěl 

k mužnosti,*) avšak byl jsem vámi jako pachole 

zvolen knížetem po smrti otcově, jsa starší 

.. T 16 P .. 
14 G curis překladatel zaměnil s curiis; 15 P .SI~CKp4 i SO AHi. 

, . b k -kASI01II4' 1 a P ílJslpro(!); 
XIII. 1 Tak opravuji podle G suorum •. vana sectantillm consilla, o a r p-y: S1o.CA ~ ... , 

K 
-,-' 3 K chybl' KCa- G J' en mllitum' 4 P nEpsiE; 5 celé místo zdá se poruseno i podle G, kde se 

2 HiSHA-"HHa-; v " • 
. 'mo lam adeunte pueritia rerum omnlum [actorem vilis ego [aclura cognoscere eLUsque 

čte: quomam prt _} 6 plK. 
servitio me impUcarl ardentius desidero, vznIklo asi A -kAa- T-kl( z A -kA4TEAIiI (f~ctor~m i :Ha-E, h 

0) Podle G zní toto mís o: Já bídný tvor hned již od svého pacholetstvl touzlm vroucne po tom, abyc 

poznal Stvořitele všehomíra a věnoval se jeho službě. 
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K'H&mkHiE 7 npHCT\(nHR~, i Hc'npdRHR'h. Rec 8 

CTPOH ROrO\( nOMordlO4-I\( MH Pd~P&AHX, ft ~eMAIO 

npOTHRS npoTHRA&10 4-I HMC& CHtt'H-R SÝTRep'AHX, 

H X o 4-1 S ft C n ° lH H T H CA ° R 0, f m e p e 4 e 

n pop o K ~ A d R H A ~: n d 4 e C T d pell, k p d~ 

3 S M <k X, ti1 K ° ~ dno R e A e HT ROH X R ° ~ kl~ 
C K d X. Rkl m( e), ti1KW ceMu,H 9 W Rb.lW'HiH 

HCTHH<k CMOTPHTH A-RHOCTHRH, 10 H R-RpolO MH-R 

npfRkIRdETe pd~'AH4HH, KdKO M'HorH SÝMb.l ll 

RdWe& KpHR'Akl AIORHMM AoceAe Tep'n-RX, 

o \f m e H e X' ° 4-1 S C fP ° Te p'n <k T H, no nH" 
.. " "" , CdHl10 K HHm HOMO\(, Wn&T ~d C& ~dRep rox 

SÝHOCTk, MO\(m mf Sýme CkIH, IlIme CO\(T A -RTk" 

C'Kd~ A <kAd, ~dnoR<kAb.MH rocnoN'lmM A -Rt1tHift 

HCT04-lS,12 RdWfd mnpdR'Ab.1 ROtte Toro HeCAO\(~ 

UJd~, RMw'mlO MiAocTilO SÝKp<kntteH~ npoTH~ 

RH'f'ic& X04-lS. T<kM'mE o'ýmf A" HC'4e~mTk 

pon'TdHiE Rdwero COR<kTd npoTHRS M'H-R, Ad 

npeCTdHO\(T AIOTMX H~AMX 13 ~R-R c'X'ome~ 

Hid R' RdC~ H C~R-RTH. MHpd AIORkl, R'H<k 14 
fil , _1'1 

H R AOMO\(, R~ U,dpCTRIH MOEM Ad ROCKHnHTk. 

P-R4H KOTopdro 15 AIORO eSA" npOTHRO\( A <kAS 16 

KpiR-R A" Me CO\(A&TC&. MSmH RO HCTORH~ 

rp-RXH,17 HMHme AocfAe wCKRep'H&AHC& fCTe, 

COtte Toro Ad HH W Korom(f) He NPk~'mTC&. 

Cfro mf ~dKOHd o \f C T P o E H ji dlpf RhIWH&rO 

u,dP& Rot1tHHlO H e X 04-1 E T f E. o & T H C &, HdWI1 

z bratří, a vstoupiv na knížecí trůn, spravoval 

jsem a řídil všecek stát za přispění božího 

a upevnil jsem mocně vlast proti nepřátelům 

a chci naplniti slovo, které řekl prorok David: 

»Nad starce rozuměl jsem, nebo pňkázánt 

tvých jsem hledal" (Žalm 118, 100), vy však 

jste neteční srdcem k pochopení nejvyšší pravdy 

a zůstáváte odlišní věrou ode mne, a já jsem 

posavad až tuze trpěl oblíbené názory vaší 

převrácenosti, ale už to trpěti nechci, neb 

jsem podle slov Písma pryč od sebe odvrhl 

mládí, a stav se mužem, vyprázdním, co je 

dětského v mých skutcích, a neposlouchaje víc 

vaší nepravosti, sílen jsa milosrdenstvím Nej

vyššího, chci plniti příkazy Páně. Proto ať již 

zmizí repot vašich piklů proti mně, ať přestanou 

mezi vámi kruté úradky padouchů na veřej

ných shromážděních! Láska k míru ať vzkypí 

v mé říši doma i venku! Žádné věci nebuďtež 

na soudě proti právu křivě souzeny! Vražed

ných zločinů, jimiž jste se dosud poskvrňovali, 

ať se již nikdo neodváží! Nezaleknete-li se 

ustanoveni tohoto zákona z bázně před nej. 

vyšším králem, náš hněv proti přestupníku, 

7 P KHa-lKE, v K psáno KHa-lK~I~; 8 K SCE; g P CP~4; 10 P J, shÍwHIH CMOTpHTH ACTHH'k; oba rkp-y čtou chybně 
áHOCTIKl, G desides, což opravuji v A-kHOCTHRH (neb AimOCTHRh.HH); 11 tak opravuji podle G in consiliis, oba rkp-y čtou 

OYAhI; před tím MHorH patrně místo MHoro (K4KO MHoro = quam plurimum); 12 překladatel umístil nesprávně 

slova 34nos-kAh.MH rocn. A-k14HiA (G praecepti aclibus dominici), jež závisí na insistam (zde špatně = npoTHRHTI~a-, 

insistam zaměněno za resistam, srov. kap. XIX restitit = npoTHKHCa-), položiv je před evacuabo (= IlCTOl!JS); 13 K 

:1;' AhI; celé místo v slovan. překladě změněno, G cessenl saeva publicžs conventibus in ter vos consilia; u P 

omylem AKlGOSH-k; 15 P KOTOPOI'O; 16 G Negotia cuiuslibel utilitatis iudlcum eversione .. , text slovan. volně j 

17 P rp-kcH, G Parricidiorum scelera .. , text porušeni IlcTOKHAI asi místo HIHCTORhla- (původně snad: M0V'lKh. Hi-

HCTORhll(1o. rp-kcH •• ,1,4.· HI AEPh.:I;'HoV'Tca-); 18 P siKlí"; 
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f '"'' 14 
C'K Q \( 'I' 'h. M 'h.A p'h.iKdWf, O\(KAd""MC~ C\( AQK'h. 

MHpb.C'KidmLJdI1H, AKd Kpd'f''h. Hd AfC~'f'f 15 HAH 

RMf K' 'f'dHWlm AOiK'HHu,H nMord CKOErO MO" 

A H 'I' K d M 'I' d H H b.1 M'h. n p HAf iK d W f, K HOLllH 

iK(f) H K'h. AHH 16 LJHC'f'b.IM'h. cMo'f'pmifM XPHC'f'd 

nOXltdA~1iI AO KOH'u,d npOLJH'f'ddWf, 

XIII 

npfMHHO\(~LIlfM A-k'f'OM'h. SÝHOC'f'H CK~'f'drO 

'f'dKO C'h.LJdC'f'H-k, Hd MO\(iK( f )c'Kid sÝ Mb.1 cHl" 

Hb.lX KH~3b. CdM'h. Kb.lWf KWfA', H no MMS 

MSiKb. CKQHX'h. Rf~O\(M'H~I~ C'h.K-k'f'b.1 K'h.CA-k" 

AS~LIlHX'h.1 MSiKfC'KH WKEp'r'h.
1a 

W cmE, H ~d" 

RAO\(iKfHii HX'h. Hm~A -kHid 2 W HC'f'HHHdrO 

R o r d Hf MMb.1 KO~'HmdRHA -kK'h., K'h. iAiH'h. 

W Ab.HiH CO~'Kd K C ~ II ROA~pb.1 CKO~ H MSiKHH\( 

K' nOAd'f'O\(, "HdLJd I{' HHM'h. C'h. C'KdpOM rAdro" 

Ad'f'H: 'O M\(iKHHO K-kp'Hd~, HO Hf K'h. XPHC'f'-k! 

f rÁd R ok X 'h. K' A d H 'h. P o A H 'I' f A H C K OHM H , 
K'H Hr 'h. Q ~ LJ H 'I' H e~, H d X o A H X' 'h K H H X' 

.." "rk o ~ LJ f H i d n d K A ~ tc1KOiKf pELJE: Er Ad R X 

MAdAmEu,b., rAdrMdX'h. dKH MAdAEHfu,b., ir Ad 

R-kX'h. MO\(iK, W'f'KfprOX MAdAEHLJfl:'Kd~, Cf~ 
nOK-kc'f'i~ no HC'f'HH-k, HI~IH-k Mmf CdMorw 

c' MO'f'p~, tdKO mp'K-ki4 K C -k X C A o K fC 'h. A -k A ~ 
'f'-kX 5 Xo\(iKiH a~'h. Cb.IH, K' MSiK(f)C'f'KS 

n piH 'I' H K pm'HOC'f'H CfMu,d XOLllS, HO W'f''' 
.. '\ 6 " f 

_pOLJd d~'h. Ckl KdMH Hd KH~iKfHlE H~ RpdH'h., 

W'f'u,S SýMfpWS, no pOAS Rpd'f'itc1 C'f'dp-kH, Hd 

unikl starostem světských věcí, dvanáctkrát 

nebo víckrát se oddával tajným modlitbám 

v skrytu své ložnice a pročítal je v noci i ve 

dne do konce, velebě Krista čistým úm~slem. 

xm 
Když takto šťastně uplynula léta světcova 

mládí a kníže vyspěl silou mužného rozumu, 

odvrhl pomalu od sebe mužně pošetilé rady 

svých dvořanů, a zošk1iviv si nemálo jejich ne

vědomou pobloudilost od pravého Boha, jed

noho dne svolal všechny své vládyky a přátele 

do paláce a jal se k nim mluviti s výčitkami: 

"Ó družino věrná, ale nikoli v Kristu! Kdyz 

jsem byl dán svými rodiči, abych se učžl Písmu, 

našeljsem v něm poučeni Pavlovo, jenž pravil: 

"Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě •• 

ale _ když učiněn jsem mužem, vyprázdnil jsem, 

co bylo dětinského II (I. Kor. 13, H). Ve světle 
tohoto výroku nyní vpravdě sám na sebe po

hlížeje. pro všechna tato slova já bídný tou

žím s vroucnosti srdce po tom, abych dospěl 

k mužnosti, *} avšak byl jsem vámi jako pachole 

zvolen knížetem po smrti otcově, jsa starší 

... T 16 P .. 
14 G curis překladatel zaměnil s curiis; 1~ P .KI~CKpa j RO AHi, 

, , b k -kASlOllld' 1 a P WRlpro(!); 
XIII. 1 Tak opravuji podle G suorum .. vana sectantium consilla, o ar p-y: R1o.C" ... , 

-,-' 3 K h b' CA G J'en milltum' 4 P nipKii; 5 celé místo zdá se porušeno j podle G, kde se 
2 K HiRHA-.. HHi/o.; V Cyl R ~,' , 
vt • quonlam primo lam adeunte pueritia rerum omnlum [actorem vilis ego {actura cogno~cere ezusque 
ce, _ -k (f t ) 6 P KHi/o.i· 
servitio me implicarl ardentius desldero, vzniklo asi A-k"i/o. T-kJ( z A "4TfllliI ac orem j , h 

O} Podle G zní toto mis o: Já bídný tvor hned již od svého pacholetství toužím vroucně po tom, abyc 

poznal Stvořitele všehomíra a věnoval se jeho službě. 
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lťH~iKb.HiE 1 npHC'f'\(nHK'h., i Hc'npdKHK'll. KfC 8 

C'f'pOH ROrO\( nOMor"~LIl\( MH Pd~P~AHX, H ?;fMAk) 

npQ'f'HKS njJO'f'HKA~~LIlHMC~ CHA'H-k SÝ'f'Kfp' AHX, 

H X O LIl S H C n O lH H 'I' H C A O K O, f iK f P f LJ f 

n pOp O K 'h. A d K H A 'h.: n d LJ E C 'I' d P f U, b. P d" 

3 S M -k X, td K O ?; dnO K f A f H'f' K O H X K O ?; b.1" 

C K d X. Kb.I iK(f), tdKW CfMu,H 9 W Kb.IW'HiH 

HC'f'HH-k CMO'f'pH'f'H A-kHOC'f'HKH, 10 H K-kpo~ MH-k 

npmb.lRdE'f'f Pd?;'AHLJHH, KdKO M'HorH SÝMb.l ll 

KdWf~ KpHK' Ab.1 Ak)RHMb.1 AOCfAf 'f'Ep'n-kx, 

O ~ iK f H E X O LIl S CE r O 'I' E p'n -k 'I' H, no nH" 

.. ... f'" , 
CdHlk) K HHiK HOMO\(, wn~'f' ?;d C~ ?;dKfP rox 

SÝHOC'f'b., MO\(iK iKf SÝiKf Cb.IH, lltiKf CO\('f' A -k'f'b." 

C'Kd~ A-kAd, ?;dnoK-kAb.MH rocnoN'KHM A-kIilHiH 

HC'f'0LllS, 12 KdWEd HmpdK'Ab.1 ROM 'f'oro HfCM\(" 

Wd~, Kb.lW'Hf~ MiMC'f'i~ SÝKp~nMH'h. npO'f'H" 

KH'f'ic~ XOLllS. 'f'-kM'iKf O'ýiKf Ad HC'LJf~Hf'f'b. 

pOn''f'dHiE KdWEro COK-k'f'd npO'f'HKS M'H-k, Ad 

npfC'f'dHO\('f' Ak)'f'b.lX H .~ A b.1 X 13 ~K-k C'XOiKE~ 

Hid K' KdC'h. H C'h.K-k'f'H, MHpd Ak)RI\I, K'H-k 14 

ft f .. 1'1 

li K AOMO\(, K'h. u,dpC'f'KIH MO EM Ad KOCKHnH'f'b., 

p-kLJH KO'f'OpdrO 15 Ak)RO eSAd np0'f'HKO\( A -kAS 16 

KpiK-k Ad Hf CO\( A~'f'C~. MSiKH RO HC'f'ORH~ 

rp-kXH,11 HMHiKf AOCfM WCKKfp'H~AHC~ fC'f'E, 

RMf 'f'oro Ad HH W KorOiK(f) Hf NPb.?;'Hf'f'C~. 

CEro iKf ?;dKOHd O ~ C 'I' P O E H i f dlfU KklwH~ro 

u,dp~ RQIiIHH~ H f X o LIl f 'I' E R o ~ 'I' H C~, HdWb. 

z bratří, a vstoupiv na knížecí trůn, spravoval 

jsem a řídil všecek stát za přispění božího 

a upevnil jsem mocně vlast proti nepřátelům 

a chci náplniti slovo, které řekl prorok David: 

»Nad starce rozume? jsem, nebo pffkázánt 

tvých jsem hledal" (Žalm 118, 100), vy však 

jste neteční srdcem k pochopení nejvyšší pravdy 

a zůstáváte odlišní věrou ode mne, a já jsem 

posavad až tuze trpěl oblíbené názory vaší 

převrácenosti, ale už to trpěti nechci, neb 

jsem podle slov Písma pryč od sebe odvrhl 

mládí, a stav se mužem, vyprázdním, co je 

dětského v mých skutcích, a neposlouchaje víc 

vaší nepravosti, sílen jsa milosrdenstvím Nej

vyššího, chci plniti příkazy Páně. Proto ať již 

zmizí repot vašich piklů proti mně, ať přestanou 

mezi vámi kruté úradky padouchů na veřej

ných shromážděních! Láska k míru ať vzkypí 

v mé říši doma i venku! Žádné věci nebuďtež 

na soudě proti právu křivě souzeny! V ražed

ných zločinů, jimiž jste se dosud poskvrňovali, 

ať se již nikdo neodváží! Nezaleknete-li se 

ustanovení tohoto zákona z bázně před nej

vyšším králem, náš hněv proti přestupníku, 

7 P lil K' Hi, 8 K 9 pAl p' , . KHi/o. i, V psano KHi/o.lIIl> '; KCi; CPI\4; o W KbllUHIH CMOTpHTH ACTHH-k; oba rkp-y čtou chybně 

áHOCTilO, G desides, což opravuji v ,,-kHOCTHKH (neb áHOCTHKI>HH); II tak opravují podle G in consiliis, oba rkp-y čtou 

OrAbI; před tím MHorH patrně místo MHoro (KaKo MHoro = quam plurimum); 12 překladatel umístil nesprávně 

slova 3dnoK-kAI>MH rocn, A-k14HiA (G praecepti actibus dominici), jež závisí na insistam (zde špatně = npoTHRHTiri/o., 

insistam zaměněno za resistam, srov. kap, XIX restitit = npOTHRHCi/o.), položiv je před evacuabo (= IlCTOIPS) ; 13 K 
~'''bI; celé místo v slovan. překladě změněno, G cessent saeva publlcis conventibus in ter vos consilia; u P 

omylem "~&OKH-k; 15 P KOToporo; 16 G Negotia culuslibet utllitatis iudicum eversione." text slovan. volně j 

17 P rp-kCH, G Parricidiorum scelera", text porušení IlcTOKH;q. asi místo HiHCTORbli/o. (původně snad: MO\"lIIl> Hi-

HCTORblX1o. rp-kcH.' Aa" HI AiPI>~'HO\"TCi/o.); 18 P smi!"; 
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.L' -" 18' 
rH-kK~ H4 n9frp·KWd~LJ.1dro ROiKIHM~ P Kf~ 

HHfM pdiK'iKfH~, HiK(f) KOl\HiK'AO CHM A-kMM~ 

nOKHHHd WRph\LJ.1f'T', rl\dK~ Ad WC-kllf'T'h. " ci 

"~r 1\ dr o 1\ d K ~ R f ~ d K O Hi at9 
H dll d lH H LI, ~ 

... ft' ... ., ... f' 
Md'T'fph CKO~ H~fMI\h\ CKOEh\ H~rHd 

W Cf Rf. " C'KOHlIh\HOM iKf KHh\iKfM~ rl\drO~ 

MM~ KflMoiKd ~fM~C'KH~" pO'T'HHLI,H 

" C O K oŘ 'T' H H LI, H K' AOMhl CKO~ SyC'T'pdWfHH 
", f" f ..... 

K~~'Kpd'T'HWdCh\ H rop Adtll nOMhlW /\EHld Hd 

M""O KpfMh\ O \f M h\ II W f 20 nOMiKHWd. 'T'or Ad 

iK(f) SyiKf ROiKiHM~ npO~W'HfHifM npHMo\{'4fHH 
, 

RhlWd H-kKOi\HKO nordHhCKHX C'T'pdH~ nOA KH~ 

iKfHH~ nOA' pSK~ 21 ko, " KOCKpfCOllld COROp' ~ 

Hdro ~dKOHd KfCfi\d~ -PdLJ.1fHid, " no ROiKfC'T'Ke~ 

HOMO\{' ~dKOH~ Ll,epKKH WCHOKdHhI, MdMM~ 

npeiK(e) 22 Hm-kp'HhlX HERpeiKfHifM ndAJ~LJ.1dCh\23 
'T'Kep'AOC'T'O~HIifM WCHOKdHid UlII'HOKHWdCh\, KI\H~ 

pHLI,i H~ ~fM' (\h\24 " R(\drhlX CKO"X~ U;I\~lIfHH, 

MHMCfp,í\HOIb LJ.1eMO'T'olb n91i~'KdWdCh\, KCH EA"~ 

HO~ Hf 'T'OK' MO K03KpdLJ.1fHH CKO"MH Ri\drhIMH, 

HO no "C'T'HH'Ř CKh\'T'drO M~iKd M'HOiKeC'T'KOM~ 

npHMiKfHH 25 AdpOK~ HM'ŘHHd iro WROrd'T'H~ 

WdCh\, " nOA' 'T'dLl,eM~ KHh\~eM no 'T''ŘM~ 
C'T'pdHdM KCh\Kd KeCMh\LJ.1ich\ PdAOKdWeCh\ Ll,epKKH. 

XIV 

H o\fCI\ hl W d K'W f ci lb K 'ŘC'T' h CKh\'T'drO 

K H h\ ~ h\ 1 R A dr O A dll h C 'T' K O M H o~ i "A h\ X \{' 

"~ RdKOp~ " H~~ <ppdH'K~ " "CdC~2 
" H c' n p o II H X ~ e M' Ah n p H X O iK d X S Hec O \(' LJ.1 e 3 

K' HeM\{' MOLJ.1i " K'HHrH pd31\HlI'Hhld, tlIiK(e) 

roznícený horlivostí boží, dá každému, koho 

najde vinného v té věci, hlavu stíti I
U Když 

domluvil, vyhnal od sebe ze země matku, 

která byla v čele tohoto odboje. Po skončení 

knížecích slov vrátili se velmožové zemšif 

a spiklenci a rádcové ustrašeni do svého do

mova a zkrušeni odložili na nějaký čas své 

pyšné záměry. Již tehdy přízní boží bylo po

tlačeno několik vzpour pohanských krajů pod 

jeho rukama, a vzkřísil se radostný vzrůst 

katolického náboženství, a když chrámy, zří

zené ke konání služeb božích a krátce předtím 

odporem nevěřících polozbořené, byly znovu 

pevně vybudovány, povoláni byli s milosrdnou 

štědrostí nazpět kněži, zapuzení ze země a ze 

svých statků, a oni všichni zbohatli na svém 

jmění, ježto jim byly nejen ihned vráceny jejich 

statky, nýbrž ještě byly rozhojněny množstvím 

darů tohoto svatého muže, a tak veškera církev 

po všech končinách plesajíc radovala se pod 

takovým knížetem. 

XIV 

A slyšíce tuto zvest o štědrosti svatého kní

žete, mnozí se sbíhali z Bavor a Francie 

a Svábska, a také z jiných zemí přicházeli, 

nesouce jemu ostatky a rozličné knihy, které 

10 P SE34KÓHi~; 20 G moliri překladatel zaměnil s mollire (0V'MRI'!HTH; srov. v kap. XVIII emolliti = 0V'MRlK-

U1E); 21 P plSK0V'; 22 P npr' M4~ť; 23 K omylem nOA4.o1J14CRI; 24 P Il:l;EM~RI; 2, P npH~ÓlKHH. 

XIV. 1 V K KHRl3R1 vynecháno; 2 = Ile C4C'!..; 3 P HEClSlJIlS; 
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CdM~ ~I\d'T'OM CKOHM " C'pfRpOM~ " 

ndKWl\OKdMH 'T'OAHK0 4 K~p'3hHhl5 W~ 

KSnOKdWe
6

" K'Řpolb npdKS~ no KceH 

~ e M' 1\ H KP h C 'T' 11121 H h c' K O M S 7 O \f C 'T' d K O \('. 

XV 

'T' O rAd iK e Rpd'T' Ero RO/\ECI\dK~ K'ŘKWM M'HiH, 

O\fMd KpHKOC'T'i~ " A'ŘI\~ 1 pm'Hoc'T'i~ Mell'~WK, 

AidKOl\hC'KHM KOC'HOKfHiEM~ nOC'T'pfK~HOKfH~, 

r'H'ŘKOM~ ~MRhl npO'T'HK~ MO\{'iKO\{' 2 ROiKi~ 

I\~'T''ŘE 3 K~WpSiKfH~, Hd Ll,dpC'T'KiE Rpd'T"Hf 4 

p~KO~ noX'HLJ.1fHid I\dKOM, c' H f II e C 'T' i K hl M H 5 

MO\{'iKH AidKOAi, C'Mfp'T'i~ O\fRieHH~ 1I0~ 

r~RH'T'H Xo'T'h\we. HO ROiKfC'T'KfHhlM~ npfl~ 

KHA 'ŘHHfM COK-k'T' II\{' ASLJ.1i" 'T'or Ad W CfR 'Ř, 

"C'T'HH'HO npOldKI\fH 0\{'K'ŘA'Ř 6 CKh\'T'hl". 

K' 'T' O iK (e) KP f M h\ MOÝiKh 1I0rM~RHKI:\II'f 7 

~dK'Ř'T' n O 1\ O iK 1-1 K n O M 1:\1 C 1\ H K' C f P A LI, li 

WCHOKd'T'H Ll,fpKOK-'h. ROrO\{ " nOR'Ř~ 

AH 'T' f A'H o MO\{' K O " II " K\{'" M O\{' II e H H K O\{' 

E r O K H 'T' \{'. " noc 1\ d K ~ E n H C K O n S p f ~ d H 11~ 

C'K O MO\{'8 COi\~ " pf II f : O' 'T' f LI, 11 MO" 

A'ŘA""~ Ll,fpKOK~ CKh\'T'OMO\{' rfwp'ri~, 

on kupoval zlatem svým a str7brem a draho

cennými rouchy a krzny, a upevnil pravou 

víru křesťanskou po všem kraji. 

XV 

Tehdy bratr jeho Boleslav, věkem mladší, 

odporný nezřízeností svého ducha a výstřed

ností v jednání, jsa ponoukán ďábelským 

dotknutím, hněvem zloby proti muži· božímu 

lítě obrněn, dychtiv bratrskou rukou uchvátiti 

království, chtěl s bezbožnými muži pekelníky 

zahubiti jej smrtí násilnou. Ale božskou pro

zřetelností světec o budoucím úkladu proti 

sobě již tehdy zvěde?, neboť mu byl pravdivě 

ukázán. V témž čase muž Bohu milý, slib 

učiniv rozhodl se v srdci svém, že vystavl 

chrám Bohu a vítěznému jeho vojínu a mu

čedníku Vítovi. [vypravil posly k řezenskému 

biskupua řekl: "Otec můj zbudoval chrám sva

tému Jiří, a já chci s tvým svolením vystavěti 

chrám Kristovu mučedníku, svatému Vítu." 

Když to uslyšel biskup Tuto, pozvedl ruce své 

it d ~.~ no n o K f A 'Ř H i ~ 9 'T' R O E M ~ X' O LJ.1 ~ k nebi k Bohu, a vzdávaje chvály Kristu, řekl: 

Uíc'HOKd'T'H Ll,fpKOR~ CKh\'T'OMO\{' KH'T'S 

X'PHC'T'OK~ MO\{'lIfHHKO\{'. O\fCI\I:\IWdK' iKf 

EnHcK'on~ 'T'S'T'OH~, RO~A'ŘR1!. P~LI,'Ř CKO" 

Hd HfRO K' Ror\{, XKdl\hI K~~Ad~ XP1tC'T'~ 

P f II f: "A -k 'T' f " p' LI, H 'T' f C ~ II de 'T"" o MO\{' 

4 P TO~H ; 5 K omylem PH:I;'HhI; 6 K alKSnoR4UIE; 1 P JTi4H'CKOMlS, sloveso chybí (nebylo snad původně: 
0V'CT4RH, místo 0V'CT4R0V'?) 

XV. 1 Tak opravuji podle G mentis perversitate et actuum qua.litate, K OVM~ KpHRoeTi~ II At~hI p., P 

Oy-Mť n KpHROCTi~ n Ai[~hI p.; 2 tak opravuji podle G virum, oba rkp-y Oyi\\lS; 3 P omylem ~~ d; 4 místo 

sp4THm, G regni fraterna manu rapiendi cupidus; , P HE'I'THRhlMH; 6 K OV"RHAt; 1 K omylem Mf'O~~SHRhln, G 

deo carus; 8 P Ph.3EHh.CKOi\\lS; o K no RMtHi.o. 

14 
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CMH~ MOEM~ KA\4fCAdKy: ~KOiKf nUlMI1I~ 

CAHA'l!. ECH, TdKO ŠiKE U,fpKKH TKO~ npEA' 

ROPOM CToftTI1 Hd HERfC-k Wc'HOKdHd. 

XVI 
CAl1lWdK' iKf CH.o p-k411 KA\4ECAdK'l!. ID 

E n H C K on .1, n p H C T P O ft K'l!. A -k A .1 TE A A\, H .1 ~ 

4A\T CdM'l!. HOCHTH Hd n'Af4-l~ CKOE.o 
ft ",. 

ft~K-kCTI11 " p~KdMd CKOHMd Ul CHOKd 

" C'K O H'4 d. " npl:i~Kd EnHCKond npEiK(E) pE4m'~ 
HdPO, WCKA\TH .o 2 KO "MA\ CKA\TdPO KHTd. " 

RMWd TOy MHOPd 4JQAECd H 3HdMEHia AO 

A 11 H f W' H A\ P O A 11 H E, d A i .1 K ° A \( M' HOP H 

ndPoYRI1I. CdM'iKE CKA\TM" XOTA\WE "TU 

, ~ 3 
K pHM'l!. K'l!. CRIi\TOM\( dnOC'POA\( nf'Pp , 

" 4 '1'1 
npEAdK'l!. .KI:IA\iKEHIE RpdTOy CKOfM\(, H 

, 5 
'P~ CA\ IDPE4-IH MHpd CHO, HO U,fp KKH 

P .1 A H T O a, ~ K O " E 4-1 E H EC O K E II • W E H .1 R-k 

AO KOH'U,d, TOPO PdAH M~iKAdWf. HO flIKO 

iK E C -k K H" K' T O C -k H ° K' K E A " K i" ~. HO" 

" iK .1 A .1 E T'l!. K O A M, Td K O " C K A\ T M" iK .1 ~ 
Ad a W EMO Y 4 E H i a " K P O K H n p O A H~ H i~, H o 

HE ID P~K\( RpdTd CKOEPO. HO ROPd 4-I EApdPO 

M~AOK'l!.~AdTEAA\ rípOpdc' MOTpmiEM ft M ~ A .1 M 

R-kp'HI1IX wnAdTHTEAA\,5a AOCTO"H'k T\( 

E M ~ K 'l!. ~ Ad M 'l!. ~ A o \( K ° C K OE" A -k A -k H -k, 6 

EltliK(E) iKdAdWE KO "H-kX CTpdHdX'l!.. HH 
, , 

CHO A -kAd f PO MOiKEM MOA 4dTH, AH K fl .1 

CMfpTHMM " apPEAOM'l!. ROiKiHM PdAO~ 

CT'-Hd 'I' O II HRO P .1 R O Itl 4-1 H M C A\ 410 AH .1 " 

HHKOAHiKf K'l!. 4AoK-kU,-kX CIlMWdHd, EiKE 
, 

nfp'cH CRA\TdPO KdMfHf TUpiKhWE HO~ 

"Jde1e a rcete mému požehnanému synu 

Václavovi: Jakjsi se rozhodl, takjižchrám 

tvůj stojí v nebesích před Bohem vystavěn." 

XVI 

Když Václav uslyšel tento vzkaz od biskupa, 

opatřil de?níky a sám začal nositi na ramenou 

svých vápno a svýma rukama dal základ 

i skončil. I pozval řečeného biskupa, a ten 

.vysvětil chrám na jméno svatého Víta. I stávaly 

se tu mnohé divy a zázraky až do dnešnfho 

dne, ďáblu pak mnohé škody. Světec sám chtěl 

odevzdati knížetství svému bratru a jíti do 

Řfma k svatému apoštolu Petrovi a tam se 

zříci tohoto světa, ale pro tento chrám, pone

vadl ješte nebyl úplné dokončen, odkládal 

s tím. A jako ten, kdo seče seno za velikého 

vedra, žádá si vody, tak si přál i světec mučed

nictví a prolití krve, nikoli však z rukou bratra 

svého. Řízením pak Boha, milosrdného odpla

titele a dárce odměn véřícfm, dostalo se jemu 

vhodně této odměny v jeho dědičné zemi, 

které si zádal v cizích krajinách. Ani toho 

jeho skutku nemůžeme zamlčeti, divného smr

telníkům, a andělům bozím radostného, a úzas

ného těm, kdo se bojí Boha, a nikdy mezi lidmi 

neslýchaného, který hruď světcova, tvrdší než 

kámen, nosila v srdci. Neboť, byv přinucen 

, .. 4 P KH':'·, 5,P lÍPKKI; 5a P WnA4THTlMq 6 P A -kAHH-k; XVI. 1 P 1l3KHCTI.; 2 P 4 (místo 10) i 3 P HlTPS 4nAS; 
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CH W .1 7 K'ft. CEp A U, H. n p H H o Y iK E H 111
8 

n O jednou od svého bratra a svých vládyků., pro 

"CTHH-k H-kKOPAd ID CKOEPO RPdTd" zrození synů obcoval s ženou a zplodil z ni 

CKO"X ROAA\p'ft., CI1lHOK'ft. PdAH pOiKEHia, syna jménem Zbraslava. I řekl k ní: "Hle, 

n p H A O iK H K' CER -k iK E H O y, " p O A H ID H E ~ již mnoho jsme se Bohu provinili a nepravost 

CM H 'l!. "~'R P A\ CAd K'l!. "M E H EM. 9 " PE 4 E K' jsme učinili, již toho zanechme, přijavše plod 

H E": CE o'fiK E M HOP O R O p~ n p f Pp -k W H~ podle přirozenosti lidské. My dva mezi sebou: 

XOK-k " IH ~d KO H iE C'ft. TKOp HXOK-k, O'fiKf ty měj mne za bratra, ajá tebe za sestru." A ona 

ID CEP o n pEC 'I' J H E K -k, 10 n A ° l n O p ° A Y na tuto věc přistoupila a zavázala se k tomu 

4AOK-k4ECKoMy npi"M'wd. K-k K'l!. COR-k: pred samým Bohem, iednou ošak zhřešila 

K'l!. RPdTd M-kcTO MA\ "M-k", d a~'l!. TA\ smilýmjehoslužebnikem.Asvětecsám,když 

K CECTpl1l M-kCTO. " CE" p-k4H WHd npH'" to vide?, řekl: "Pročjsi selhala před Bohem? 

C 'I' .1 K'W H " "M 'ft. WH C A\ nOH 10 n PE A' R ° ~ Tobě bylo lze vdáti se nebo nevdati. Ale ne-
• 

PO M 'l!. " Cd M -k M. H -k K O PAd C'l!. P P -k W H C opovažte se nyní nikomu, ať je to kdokoli, 

MHAI1IM EN CAO\(PO.o. H CKA\TOM~ CdMOM~ 

TO K"A'ŘK'W~'pf4E: n04TO COA'Pd IIPEA 

ROPOM'l!.? TOR-k A'~-k Rh\WE "TH ~d~ 

MO\(iKl1 AJQRO Hf "TH. HO Hf R~AETdll 

AEp'~d npOHECTH CE 12 KOM~ AJQRO, AOH'~ 

AfiK(E) a~'l!. W CEM CA\ nOMMW'AJQ. " C'ft." 

TKOpHK'ft. nHprh.- KfAiK'l!., HHKOMO\(iK{E) 

Hf R-kAOY4-l\( C'l!.K-kTd CfPO,13 K'AdCTI1 .o 

~dM~iKl1 CfCTpO.o TKOpA\ TO,"~iK(E). 

XVII 

RpdT iKf EPO MEH'wi" ROAfCAdK'l!. npEiK(f) 

Pf4EH'HI1I", W4JQTHKI11H 1 XOTA\4-Id2 K pHM 

"TH, n04d HdHI1 MHOPd ~Ad~ WTd" MI1I~ 

CAHTH ft TKOpHTH ndKOCTH MHOPH.3 CO~ 

K -k 'I' 111 K' A o M o X 'ft. H X 'I' K O P A\ W f, C'ft. K -k ~ 

4-IdKddCA\4 C'l!. ~AI1IM" COK-kT'HHKH Hd 

o tom se zmíniti, dokud já si to nerozvážim." 

A uéiniv velikou hostinu, aniž kdo věděl, co 

zamýs1í, provdal ji za téhož (služebníka), 

čině ji jeho sestrou. 

XVII 

Mladší pak bratr jeho, dříve již řečený 

Boleslav, zvéděv, že chce jíti do Říma, počal 

potají proti němu mnoho zlého zamýšleti 

a strojiti mnohé úklady. Radil se proti sva

tému muži se svými zlými rádci a konal 

7 P HOCHrnH ! 8 P npHHSlKlH1o.; 9 P líMlHť H3'Spň\CA4n,; 10 K nplCT4xoKi: ! II P SSAHT4 ; 12 P cf npOHICTH; 13 p CU'O C1o.RifT4. 

XVII, 1 P a,QIOTHR1o. ll; 2 V K pllvodně psáno XOTň\lIl1, potom koncové I opraveno v 4, P XOTň\I\IS; 3 P 
A MHwrH; 4 P C'h.RI1\I4K4!Cň\; 
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C K Ii\ 'T' b.1" MO\{ m. ft X ~ m ( f) K C H C O K -R 'T' H V jejich domech porady. Všechny tyto pikle 

Hf OV'T'dHllldCIi\ CKIi\'T'dPO HHKdKom(f), HO je;ich nezůstaly nijak světci utajeny, ale on 

Mol4d P-R4H cd KOH'4HH\{5 C'MO'T'pli\dlllf. mlc'ky hleděl vstříc, iak ta věc skonc'f. 

XVIII 
" '.L ' R Ap!:SrOf mf RIHMIi\ C~~ KdR~ COR·b:'T'~ 

H H K H CR W ~ cp d 'T' ~ E r O: n p O M b.11ll A Ii\ H 'T' f, 

KdKO fro nortlcHM. WHHm(f) fM!:S 'T'dKO 

WK-RlfJdWd:HHKdKom(f) fro HHdKO MO~ 

mf WH nor!:SCH'T'H XOAIi\ R' Hfr0 1 KAdC'T'H, 

HO npOCHCIi\ AOMORH COAHAdR'A'" rpdA!:S, 

H 'T'\{ H MwmfWH norO\{CH'T'H, npH~'RdR~ 

K~ CfC-R. WH~m(f) HcnpOCHRCIi\ OV Cpd'T'd 

H 2 C ~ CO R -R 'T"H H K H C ROH M H, C ~ 'T' ROp H 

RfAHK~ nHp~ 4H'T'I\..H~ Hd ndMIi\'T' pfKiH 

CRIi\'T'b.IMd KO~'M-R3 " AdMidHO\{, ft no~ 

CAdK~ CAb.! K~4 Cpd'T'O\{ CKOfM!:S pf4f: 

Cpd'T'f, PdAOC'T'b. RfAiK!:S Hd ndMIi\'T' CRIi\" 

'T'b.IMd C~'T'ROpHX. HO MOA", KAdAb.14H'T'KiE 
nT' .. n f 

RdWf~ Ad Cb.1 CIi\ Hf WpfKA~ nplH'T'H K 

HdM. CRIi\'T'b.I" mf K~ CAO\{ fro WR-RlfJd: 

p d A o C 'T' b. cp d 'T"H Ii\ 5 P d A o C 'T' b. com id f C 'T' b., 

ft tl ~ ~ K ~ f r O nOR f A -R H i ~ O\{ r o 'T' o R' A '" C Ii\ • 

RCIi\ mf CH ~AOCb.1 H C~R-R'T'i HX~ CRIi\''T'dPO 

Hf 0V'T'd~X\{CIi\, HO KCIi\ R-RAIi\Wf.
6 

" aciE 

npH4HHHRCIi\ c~ AP!:SmHHO~ CROf~, ft 

KC-R,.\' Hd KOHb. 7 Hd4d Hrpd'T'H, rOHIi\CIi\ 

npfA~ HHMH no ,.\'ROp!:S CKOfM\{ rAdrOAIi\ 

K' H i M ~: d ~ ~ A H C b.1 X H f or M -R A 8 c' K d M H 
M • , 

4fXH Hd KOMOHH WCpfC'T'H npO'T'IKHHK 

HdWHX? HO Hf X04"'. H CH pfK~ nO-RXd 

K ~ cp d 'T'!:S. "~b.1 A f mf cp d 'T' i r o co RC -R M H 

5 P KOH'qHHbI. 

XVIII 
V jinou dobu svolal bratr jeho své rádce: 

"Uvažujte, jak jej zahubíme." Oni mu od

pověděli takto: "Nijak jinak je; nemůžeš za

hubiti, dokud chodíš v jeho panství, ale popros 

a pozvi jej k sobe do paláce na hrad Bole

slavův, a tam jej můžeš zahubiti." Tu on 

i se svými rádci, usmiřiv se s bratrem, při

pravil velikou a slavnou hostinu, jak říkal, 

na pame1 svatých Kosmy a DamŽéÍna, a poslav 

posly k svému bratru, řekl: "Bratře, veselí 

veliké jsem připravil na paměť svatých. Nuže 

prosím veličenstvo tvé, abys neodřekl a přišel 

k nám:' Světec pak odpověděl poslu je"ho: 

" Veselí bratrovo jest veselí boží, a já na jeho 

přání se přichystám." Žádné tyto jejich ná

strahy a pikle nezůstaly světci tajny, nýbrž 

věděl vše. A ihned ozbrojio se s družinou 

svou, vsedl na kůň a počal re;diti, a pro

háněje se před nimi po svém nádvoří, pravil 

jim: "Zdaž bych já nedovedl s vámi Cechy 

na komoni vyhledati protivnfků našich? Ale 

nechci f" A když to řekl, odřel k bratrovi. Vyšel 

pak bratr ;eho se všemi úřady a hodnostmi 

XVIII. 1 P R'iro; 2 v P II chybí; 3 K K03'Mbll; 4 v K Wh chybí; 5 P SP!H; 6 K KHAh\Wf; T V K H4 KOm., 

vynecháno; 8 K OrAl 'k I; 

[41] LEGENDA NIKOLSKÉHO. 109 

CA!:Sm'CdMH H 4H'T'iH 9 npO'T'H KO\{ H d 0V~ 

cp'Ř'T'fHif c' KfAHKO~ 'T'HXOC'T'i~. lromf 

KpO'T'OC'T'H alfJE H AOm'H-R COPOAOC'T'offHb.!H K1tI4f~ 

CA<lR'h. M'Horo nopdAOKdCIi\, U, f A O K d R'W dm f C h\ 10 

KfCfAO 'T'MH con't!f'T"UJdCIi\ MfmH COCo~,RAOM~ 

C PdAOC'T'i~ C'HHAOC'T'd, II Hd WC-RA -R C-RAOC'T'd. 

H HdnHKWfM Hd AO"'~-R H-RKO'T'Opb.!M~,l1 AfC'T'b. 

'T'dHHd Hf MOmddWHIi\ 'T'dH'T'H Mb.ICAli\lfJHX 12 

Hd OVCHHiH CKIi\'T'dPO M!:Smd. "mf ~AOCHRiH, 

Mf4H no,.\' CK!:S'T'b.!13 0rmf C~KpOReHb.l, 14 'T'pH 

KPd'T'b.1 R~C'T'd~lfJf,t5 ndKi " ndKH aKH H-RKO~ 

'T'OphlM 16 CIi\ 'T'P!:SAOM C-RAdHid npeKAdHh\~lfJf, 

CHAdMH nOCA-RAHiP7 M Afp'~OC'T'i~ W'T'HHO\{ A 17a 

ŠMIi\K'Wf, 'T'oro mf PdAH Mf oř M flfJf nORf~ 
A-RHid comi~ npHW' Ad C-R rOAHHd C'T'pdC'T'H 18 

fro, U, -RAd H Wn!:SC'T'HWd.19 fromf C~R-R'J"d Hf 

Hm-RAb.IM, ndrO\{Cb.! Hf O\{mdCd~CIi\, comiHM 20 

~dlfJHlfJfHifM KO~Momf, HO Mf m4dAi~, 21 alfJf " 

H-RK~'T'~pO'" cAgro~c jld 'T' dC R OEr O nowm'~ 

'T'dRWHM ko orx!:S fro, Ad CA"'A~CIi\ Cb.I, KdKO 

npO'T'HRl:S fM!:S oyrO'T'OKdAHCIi\ CO\{'T'b. Hd 0rcimif, 

H0 22 WRd4f Mf nOARHrWfM'CIi\ HM W Cpd'T'd C~ 23 

im-RMH C-RAlI\lfJHMH, HO KfCMli\lfJ!:SCIi\, ItIKO " 

rOC'T'fM XRdAb.1 A-RAIi\,24 H A"'RIi\ MMIi\Wf'J"b. H. 

H nOCfM MdilO noc'ŘA -RR~, W 'T'pdm~b.1 R~C'T'dR~, 
HdAidK~ 25 4dW!:S KHHd, 'T'HXHM u,eilORdHHeM. pfl(f~ 

HOM, RCIi\ CAdAU,-R Cf~ p-R4i~ npHMM'KH pmb.IH 

TdKO: U,MO\{f'T' Kb.1 u,-R A b.1 RC-RX XPHC'T'OC~. 4dWl:S, 

naproti němu s velikou pokorou. Z této jeho 

mírnosti, třebas lživé, bohumilý Václav velmi 

se těšil, a radostně se polibivse a zavěsivše sé 

do sebe, vešli do domu s veselím a zasedli 

k obědu. Když po drahné době někteří se 

napili, tajná lest těch, kdož pomýšleli na za

bití svatého muze, nemohla se utajiti. Zlo

synové ti, majíce meče ukryté pod šatem, 

třikrát povstali a opět třikrát, jakoby něčím 

jsouce zmoženi, klesli na sedádla a alespoň co 

se týče síly a odvahy docela změkli, protože 

ještě nepřišla hodina jeho utrpení, určená 

Bohem, a pustili jej zdráva. Jejich úmysl byl 

mu dobře znám, ale neděsil se nebezpečí, po

sílen jsa ochranou boží, nikterak nejsa stísněn, 

a ačkoli kterýsi sluha ;eho bratra mu pošeptal 

do ucha, aby se měl na pozoru, že se proti 

němu strojí, aby jej zabili, ale tím se nedal 

znepokojiti, nýbrž prosil mHe bratra i ostatní 

stolující, jakoby místo hostitele, aby se veselili. 

A potom málo poseděv, vstal od stolu, a naliv 

pohár vina, pronesl srdečnou zdravici a pro

mluvil sladce ke všem tuto řeč, řka takto: 

"Spasiž vás spása všech Kristus! Číši, kterou 

já držím v ruce, musí jeden každý z vás vypíti 

9 v K původně napsáno *HIH, potom koncové H vyškrabáno; 10 P trhOK4K'WllKfCh\; 11 P H'kK01:; 12 P MblCAh\!Jl~; 
13 K omylem CKOTbI; 14 P C'hKpOKIH'h; 15 K K'hCT4.o!Jl~, P K'hCT41O!Jlť, zde opraveno -!JlI; 16 tak upravuji podle G 
terque iterum quasi quodammodo [assi, K n4KI n n4KH 4 ;Hi: KOTOPCl, P n4q. II ndKH.um H'kKoIIM; 11 P nOcA-KAHlf, G sal-

A 'C ( ) 10 K ~ G d' . lim, srov. pozn. 35 kap. XIX; 1Ta P ",THH!> j" 18 oba rkp-y omylem CTpTh. = CTpdCTh. ; WCTOr"HW4, lmz-
serunt; 20 P SlKiť; 21 G divini tutaminis securitate animafus; místo, zdá se, porušeno, snad původně bylo 

HO HI QfQ4Ah.H'h? 22 G sede (var. sed), slovanský text řídí se různočtením sed; 23 P II C'h; 24 G quasi hospitis 

grata .vice; 25 P HMi4 K'h Qdw8; 
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~iKE a~~ AP~iK~Y p~yu,-R,26 RO 11 M tt1 CKh\'T'drO 

dPXdrrflld 27 I1CnH'T'H fAHHOMOY KMtOYiKAo KdC 

nOAoRdE'T', K HEMOY iKE CRh\'T'OMOY AI1HH 

n d M h\ '1' 11 ° V 'T'p ° n oe '1' ~ H d M n p H X ° ~ 
AH '1' 1\, 11 'T'dKO AIOROKi~ AOYXOKHO~ 4EC'T'h\LfH 

KEAH4EC'T'Kii iro, Ad dllH K' KOY~ rOAHHoy AOYWd 

HdWd W CK-R'T'd npEC'T'dKH'T'Ch\, R p d 11 K -R 4'H M H 

K ° C X ° LfJE '1' H 111 n p i d '1' H K' 28 M H P -R d M H H 11 • 

ÍI 'T'or Ad no CEM~ CMKECH KECEM HcnHK~, KC-RM 

pd~HM 4dW-R 29 'T'O~ iKE AIOROKi~ HCnH'T'H nOKfII-R 

ft .. " , , 

H U,EAOKdHIEM~ MK ~d AdCKdH HI1IM. ME 'T'pEmLf-ld 

C'T'pdXI1I, H d C K ° E A ° iK E C n d'T' H ~ 111 A f. 

XIX 
H 'T'~y H 0Lf-l 11, MOAH'T'KdMH 11 nOAdHHE~ HH~ 

, ~ " 
Lf-IHM m4dA HI1IM Hde'T'Ott1HHfM~ nO'T'~ch\ 'T'poy~ 

AOM~, 1 KOYA~Lf-l0Y~ CMEp'T'l1 K-RAMH ~d XPHC'T'd 

K ° A E ~ npE'T'fpn-R'T'H ~dK-R'I1HO npoKoAH. RP d '1' ~ 

iKE Ero_Ko CKOHM pE4E: HE MOiKEM Ero 

HHK d K~ iK f n ~ r ~ K H '1' H, t.:1 K ~ A P ~ iK ff H d 2 

i r ° C ° Y '1' 11 C H H M ~ 'T' P li ~ K d, H ° K -R A d ~ 
iM~ WKI114dH fro 'T'dK~, t.:1KO irAd nEp~ 

, , 
K OEr A d C ~ K ° H d U, E P K KEC A MWH '1' 11, 

iAHH~ C AOiKd ROCK04HK~ K~ U,EPKKH 

n ° '1' E 4 E 'T' 1\, d H E iK A E 'T' 11 H H K ° r ° iK f. A d 
, 

P U, E M ~ no nOK H; A d K 111 P d H ° ~ K ° H HA. 

iiKE KI1IC'T' 'T'dKO. CAb.IWdHOM iKE ~Hd~ 

M E H H i M ~ ~'K ° H d C K ~ '1' 111 H M ° Y iK~, HE 

A-RHHKrh. CHOM~, HO IitKO HMh\WE WKM4dH, C AOiKd 

KOCK04HK~ H nllH'T'fK~ K~ U,EpKOK~ KWEA, n-R~ 

HH~ ~'T'pmh\rO H XKdAM ó'~'T'pmHu,b. 'T'HXI1IM no~ 

CAOYWdHHiM~ KHEM' Ah\, no MHorMX 3 MOAH'T'KdX 

ve jménu svatého archanděla, k jehož svatému 

dni na zejtří jako připomínka nám připadá 

půst, a tak duchovní láskou uctěme jeho vzne

šenost, aby v hodině, kdy naše duše odejde 

z tohoto světa, ráčil nás v pokoji přijmouti 

do ráje věčného. Amen." A hned po těch 

slovech vesele vypil a každého zvlášť s touž 

láskou vybídl, aby číši vypil, a laskavě jej 

políbil. Nechvěje se strachy, odešel spat na 

své lože. 

XIX 

A tu noc horlivě konal modlitby a rozdílel 

almužny chudým a ztrávil ji nábožně, věda, že 

mu hrozí smrt, a jsa hotov vytrpěti ji dobrovolně 

pro Krista. Bratr pak jeho řekl k svým: "Ne

můžeme ho nijak zahubiti, neboť jeho družina 

jest s ním střízliva, ale známe takQvý jeho 

obyčej, že, jakmile uslyší hlas kostelního 

zvonu, sám skočí z lože a běží do chrámu 

a na nikoho nečeká. Řekněme tedy knězi, aby 

časně zazvonil.« A tak se i stalo. Když svatý 

muž uslyšel znamení zvonu, ne zmalátněl spán

kem, ale, jak míval ve zvyku, skočil z lože 

a běžel do chrámu, a vešed tam, poslouchal 

s tichým soustředěním noční pění i chvály jitřní, 

'potom po mnohých modlitbách znaven vyšel 

z chrámu odpočinout si doma. Za prvního úsvitu 

26 P R jlSu,~ AljllK~; 27 V obou rkp-ech nepřeloženo Michaelis; 28 P S MHjI-k; 29 P P~CHb! (l) 'I4lUH. 

XIX. 1 G desudans přeloženo, podobně jako v Prologu (srov. pozn, 34), dvěma výrazy: n01"ň\Cň\ 1"jlOl(AOAn,; 

2 K Ajl1o.lKHH4; 3 P MHor~; 
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AOMOKH 'T'poYAm~ n04H'T' W U,EPKKE Kb.IHHAE.
4 

CK-R'T'h\Lf-lHM'Ch\ nepKb.IM ~Oph\M~, MEp'~OE ndMh\~ 

'T'H Hd"HCdfMb.IH RMECAdK~, M~YiKd CKh\'T'drO 

Kpd'T'~, 'T'dHH-RM M-RC'T'-R 'T'dtt1Ch\, H' PdKOM 5 KM~ 

4iiM~ npO'T'HKAh\IiICh\, .ir'HI1u,d 'T'd'T'ERH-R X0'T'h\ 

p~C'T'Ep'~d'T'H, C H-RKMHU,HMH 6 CKOHMH pd~'KOH~ 

HHKI1I rH-RKHO KMC'T'~nh\, ME4EM~ npmO~CdH~, 

nocpEAH nOY'T'11 ó'~Cph\4d 7 npO'T'HKHCh\. lro iKE 

CdM~ CKh\'T'MH 'T'HXI1IM rAdCOM~ H KAdrb.IM 8 

'T'dKO U,fIIOKd: ~APdK~, Kpd'T'E AIOK-RMHI1Wil1. 9 

KEAHKH 'T'H COY'T'11 XKdAb.1 AIOK'KE W Hde KO~Ad~ 

iMM, t.:1KO K4EPd iCH HdM~ 4EC'T"HO H WKHAH0
10 

C KfCflliEM CAOYiKHA~ .'T'dKOM~ iKE rAdrM~ CAdN 

KOM~ 11 WH~ HE~OYM'Hb.IH Nf WK-RLf-ld, HO H~HEC~ 12 

KOCKOP-R ME%, Hd CKh\'T'drO rAdKOY KEp'X~, ffiKO 

HdKp-Rn'4di 13 MOiKdWE, ~Adph\ pE4E: AHECI1 'T'H 

A-Rn-RH nHp~ ó'~C'T'pOIO.14 HO 15 ME410 roCK04HK~ 

U1~ 16 H ~HdMmja pdHl11 HE RlImKW~Ch\, K''T'OpOi 

ó'r AdpH. Htl4ECOiKE M~iKf~~RllEAH'T'H iro. 'T'pf'l'ie 

iKf 17 ir Ad X0'T'-R ó'~ AdpH'T'H, Mf% H~ POYK~ ó'~~ 

iKdC~WdCh\ CA ° Y r 1\1 A i d K Q A h\ HCndA!!. HiKE 

M!!411 CKh\'T'MH Kh\4ECAdK~ ~d p~KOtt1'T' 18 n0X'Rd~ 

'T'HR~ H HdA rp-RWHb.IM Kpd'T'OM ó'~iKE ~Wp~~ 

iKmOM~ 19 ~ dRA d C 111 A E p'm d 11 nO'T'ph\CdÁ 

rAdRO~ iro H20 pE4E : KHAHWH 21 AH, RP d '1' EMO H? 
MOrA~ KM 22 Ch\ Hd 'T'h\ KO~'Kpd'T'H'T'H 'T'KOE~ 

AIO'T'OC'T'H Hd4d'T'OK~.23 AH WKOYA~ KO~'KpdHIOCh\ 

Kpd'T"HH 24 KpORH KM'T'H npMid'T'fII? HO HE XO~ 

zoře bratr svatého muže, na potupnou paměť 

psaný Boleslav, skrývaje se na tajném místě 

na způsob vlka, který chce napadnouti j~hně 

a kradmo je roztrhati, s některými svými zboj

níky zuřivě vyrazil a mečem jsa opásán za

stoupil jemu násilně uprostřed cestu. Světec 

však jej pozdravil takto mírným a laskavým 

hlasem: "Zdráv buď, milený bratře I Veliké 

díky buďtež tobě od nás vzdány, že jsi nám 

včera s veselím důstojně a skvěle sloužil,í' Na 

takovou líbeznou řeč šílenec ten neodpověděl, 

ale tasil rychle meč, a co mohl nejsilněji, udeřil 

světce po temeni hla vy řka: "Dnes ti vystrojím 

lepší kvas." Ale meč odskočil, aniž se objevila 

známka rány, i udeřil po druhé. Nic mu však 

nemohl ublížiti. Po třetí když chtěl udeřiti, vy

padl meč z ruky poděšeného sluhy ďáblova: 

Tu svatý Václav chopil meč ten za jilec, a má

chaje jim nad hlavou zločinného bratra, již 

odzbrojeného, drže jej za vlasy, řekl: "Vidíš-li, 

bratře můj, mohla by se proti tobě obrátiti zá

hubná tvoje ukrutnost I Neb co mi zabrání, 

abych neprolil bratrovu krev? Ale nechci, aby 

z mých rukou tvá krev, bratře, byla požadována 

na posledním soudě. Vezmi meč a sobě zatra

ceni*), co se má státi, neodkládej na dlouho; 

4 K B'HHAf; 5 P H'P4RO so (místo H'P4R~ GO); 6 P HimMHu,-kMH; 7 P OYCjlň\1JI4 obviam (místo ol( Cjlň\1JI01(? = 
R1. CPň\lJIol(), k následujícímu slovesu njlO1"HRHCň\ vynechán předmět viro simplici; 8 P omylem &Arb!; g P lIIOS-kHlUIH ; 

,. G iucunde (var. abunde), v slovanském překladě jsou oba výrazy spojeny; 11 v K 1"4KOMSlKl rll. Cll. vynecháno; 
12 P lépe ASHS1. (od HS~H1,S~, HS-HHC1"H); 13 P H4AKP'kn''I41; 14 oba rkp-y chybně K oYC1"polt, oyC1"PÓH ; 15 K omyle~ 
HI; 16 K WCKO'lHRlUH; 17 K chybně llKl; 18 K pl:!KS IlITH; 19 P ~jlSlKIH:, snad místo WWjlSlKfHOM?, lat. inermis; 20 V P 

H vynecháno i 21 K RHA'klUH; 22 oba rkp-y chybně G~; 23 G exitium, překladatel četl initium; 24 K chybně Sp41"1 HH; 

*) G má: rychle mě zabij (matura supplicium). 
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tp~y, Ad HI1I Ch\ Ul Moe~ p~yK~ 'rR~~ Kp~R1!., 

Hpd'l'f, Hd nOC"<RAHfM 25 COYA'Ř Ul MfHf R~HCKd"d. 

R1!.~· MH Mf4l1, d COH'Ř M~YK~, H ~mf c~Y'l'11 A 'Ř~ 

"dfMd~, Hf 26 npOR"d4H Hd Aol~-k, H 'l' 111 ~ ~ R H 

Hmf 'l'h\ COY'l'11 HdOf'IH"H, d CdM Ch\ 

HP d 'l' H flOK pOR i ~ H f W r p'Ř WH. npid'l'OM 

mf Mf4fM HPd'l'1!. Hf4fC'l'HRI1IH, dKH nOH<RAH'l'HCh\ 

HO~ RdMH Ro~onH, Hd nOMOtph cm<R CRO~ ~O~ 
, tf," ~, 

RI1IH 'l'dKO: \ll KP d MO" H H U, H, M h\ H d O Y ~ 

4 H R'W f, M H <R H f n O M O m f 'l' f? CdM1!. mf Ch\ 

dKH npHH~ymfH1!. 27 Hpd'l"Hf~ nOH'ŘAO~ mp'ROf 

RpfmfH1!. 28 npO'l'HRH'l'HCh\ 0Y-K"dHh\d. 29 H fAH~ 

HO~ AP~ymHHd RMHKI1IM 30 r"dCOM1!. npH~RdHH 

npH'l'fKOLLid, p<R4H dKH 3f rp'ŘXd Hf R'ŘA~ytpf, HO 

WrOlKI1I 32 R'~l1ltp~y'l', KHh\~h\ CROfro Rp~tp1133 

rH'ŘR1!. 4101O'l'./fM~yB4 ormf 'l'or Ad rp'ŘXoy npH~ 

RdHHHK~y 4f'l'Rfp'l'Of R1!. r "dROy CRh\'l'oy~ or~ 

AdpHR'WOy H noc"'ŘAHff 35 
npO'l'fH'woy, RCH C1!. 

wpoymHfM1!. HdndAowd H or A 111 CRh\'l'drO Mf4H 

H
35

' KoniH npoHo,J,Owd, H d K HRO " I~ H P d ~. ~ 
'86 '" C 'l' fp r d R W f Nd ~fM"H nORep rOWd fARd mHRd . 

ndKI1I mf 'l'0"HKI1I 37 ndKl11 Or4dC'l'HWd pdHI1I H 

1iI~'RI1I, 38 H KpORI1 HfnoRHliH~y npMidWd, 'l'<RM 

mf 39 'l"LJ.U rp'ŘXH dKH Ul mc1!. pdC'l'fp·~dCh\. d 

AOYWd CRh\'l'<RHwiH 40 Ul nM'l'CKdrO ~dK"mfHHd 

XpdMHHl11 'l'MHu,HMH d~RdMH 41 H~'RAf4fHd 42 M~y~ 

KdMH, 4fC'l'HO~ nOH'ŘAO~ nOXRd"dMH 43 drrfAl1~ 

CKdMH POYl\dMH nOAh.'l'd,44 RI1IWHh\PO OrLJ.1fMH'l'f~ 

a volej ty, kteN tě k tomu navedli, sám se však 

neprohřešuj bratrovou krví." Když bezbožný 

bratr přijal nazpět meč, jako by se bál, že 

bude přemožen, vzkřikl, volaje na pomoc své 

druhy takto: "Roto spiklá, kterás mé k tomu 

navedla, což mi nepomůžete?" Sám dělal, 

jako by byl přinucen se brániti, byv dříve 

poraněn útokem bratrovým. A jeho druhové, 

přivoláni jsouce velikým křikem, hned se sběhli, 

a jako by nevěděli o zločinu, ptají se po příčině 

hluku, pozorují, jak to v knížeti vře vztekem. 

A když on, původce zločinu, po čtvrté udeřil 

v svatou hlavu a konečně ji proťal, všichni vpadli 

se zbraněmi a probodali údy světcovy meči 

a kopími, a jako vlci je roztrhavse, povrhli jej 

jedva živého na zemi. Opět a opět houšť padaly 

údery a rány, a prolili nevinnou krev, tělo pak 

prosté hříchů jako od psů bylo rozsápáno. Avšak 

jeho přesvatá duše, jsouc vyproštěna mukami 

ran z žaláře tělesné schránky, u vítězoslávě 

a s jásotem nesena rukama andělskýma, aby 

25 P nocAifAH~; 26 v P HI vynecháno i 27 za npHH. vynecháno v obou rkp. H; 28 oba rkp-y chybně HIRpllKlN'!., 

G prius laesus; 29 G simulal, místo OVKA4HGlIT ... ?; 30 P RIAHK~; 31 K chybně 4lpl, G quasi j místo předcházejícího 

slova p'k'lH čtou oba rkp-y chybně pllpH (lat. causam), srov. kap. VI, pozn. 5, XXI, pozn. 7; 32 P rovněž &rOA'KH, G de 

lumullu, zkomolenina vzniklá asi z W I'OAIJ,'k Cl'OAK4, nAK4, I'A'!.K4 = {}óQv~o<;, tumultus, srov. I. I. Sreznevskij, Materialy 
lK 

ll; 33 K R1o. poV'lp"'!; 34 P 1M8; 3. G salfim, srov. pozn. 17, kap. XVIII. 35. n v K chybí i 36 P P4CTOP·I'.rRUII; 37 P TOAH; 

38 G percussiones přel. dvěma slovy: p4HbJ n 1l;'SbJ; 39 P TiAIl\ 40 K '1HCTlnWH, G sacratissimll; 41 P TOAHIJ,'kMH f.l3R4MH; 

42 P omylem A3RI'I1H4 t; 43 nOJíR4A4MH v slov. překladě přidáno, původně asi glosa k nO&'kAOIO; 44 nOAIlT'I., G subvecta 

(se. anima); 

'I~.--, 

-1-'---,! , 

T· 
---1 
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, " , 
"h\ W4HMd PdAOC'l' HO RHAh\tpH, H R1!. C"dR HI1IX 

M~y4fHH4HX45 ,,",\'ŘX R1!. R'ŘKI1I H d n pf C'rO,,'Ř 
c'ŘAh\LJ.1d, 4f'l'Rfp''l'I1IH AWI1 npfA Kd"dHAOM 46 

WK'T'h\HpOM R1!. R'Ř4HOf RfCMHE u,dpC'T'Rd HmfC~ 

IMrO R'HHN· 

xx 
CRh\'T'Of mf 'l''Ř,,0 Ul MdM R'ŘpHI1JX, Hmf 'T'OV 

Ch\X~y, 4fC'l'HO R 

RCh\ no ~dKOH~y 

• ' 1 
u,fpKRl1O H"H~111 

'" , Pdu,f ~dKMn Wf H cMym C~I 

HdA HHM HcnMHHR'Wf, npfA 

nOH'ŘmeHia fro norpecowd H . 

" ,., 3 ~ npiHM'w~y mf ~ nOCfM1!. KHh\iKfHHh\ Rf"HKH 

HmpdRA111 KHh\~1O HOMC"dR~y H "1O'l'OC'l'H~ fro 

Hd R'ŘpHI1IX1!. 4. APoymH~~y, Me MHoro no ~HiH~ 
HiH 5 CRh\'T'drO, n oe" d R1!. n pdT1!. nor O yH H 

RCh\ iro npid~HH H K""PHKH H cAOyrl11 

fr~ H~I1IMdR1!.6 RCh\ HC'C'Ř4f, H A'Ř'l'H 

XXI 

mp'RoA 'Ř~HO~ 1 mf Kp'Řn'4dHWdro Homid ROH~ 

HiKd 4fC'T'HO~ C'T'pdC'l'i~, Ci\~rl1l E'T'Epl1l, HM'mf no

Rf,,'ŘHO H'Ř, KpOR1!., filmf no NKdM1!. C'l''ŘHI1I 
WKpon"fHd H<R u,fpKR'Ř 2 R CdM1!. 4dC1!. M~y4f

Hid, RO,J,O~ MI1IWd 3 H ro'T'HH~YA 3. wllOWd. no

cfM'mf AP~riH NHI1 'T'~y npHwfAwf, Hf MMe 4 

ffiKomf H mpRif 5 KpOR1!. no C'l''ŘH'Ř npHi\'Řn' ~ 

w~y Hd 'l'OM' mf M'ŘC'l'f H pdWHpWti 6 ~~p'ŘWd. 

Mf MMI1I mf CdMH CHM1!. RHA 'ŘHHfM1!. OrC'l'pd~ 
.. fff 

WeHH, ROA~y ndKI1I nplHfC Wf, RM MH HOp ~O 

s radostí patřila na tvář nejvyššího slitovníka, 

sedíc na trůně mezi slavnými s bory mučedníků 

po věky, vešla čtvrtého dne před kalendami říj

novými do věčné radosti království nebeského. 

xx 
Nečetní věřící, kteří tu byli, uzavřeli pak 

svaté tělo důstojně do rakve, a vykonavše nad 

ním podle předpisu všechny smuteční obřady, 

pohřbili je před chrámem poblíž místa jeho 

vítězného zápasu. Potom přejal vládu kníže 

Boleslav, velmi nespravedlivý, a krutě se roz

lítiv na družinu věrných, nedlouho po za

vraždění světce poslal do Prahy a vyhubil 

všechny jeho přátele a kněze, a služebníky 

jeho zjímav, všechny pobil a děti jejich vme

tal do řeky. 

XXI 

Po skončeném slavném utrpení statečného 

vojína božího někteří služebníci, jak jím bylo 

poručeno, smývali vodou krev, kterou v chvíli 

umučení bylo skropeno bednění stěn chrámo

vých, a úplně ji setřeli. Potom, přišedše sem 

druhý den, uzřeli, že krev o nic méně než 

dříve lpí na stěně, na témž místě jsouc roz

stříknuta. Sami nemálo tím viděním jsouce 

~ ~ Jí • 46 K KA4H'AOM'!.' 
45 tak opravuji místo K M'IHIJ,EJí'!., P A\'1HlfK, G marllrum; npE • 

XX. 1 P &Ail; 2 P npdl.l\'w~; 3 P KHGllKE; 4 tak opravuji podle G in cateruas fidelium, K H4 K"kPH4N, 

P H4RifpH41'O zde také vynecháno furente; • P o~&l,"iH; 6 P A3.1\4g'!.. 

, " 3 P ~ % 4 = NE .I\ ... HI6 
XXI_ 1 G Peracla, překladatel četl asi Praeacta; 2 P ť\PKH; M 3 P w,ubJW4 ; • WTHH i 

k h b v 5 P nĚpR"ki" 6 K omylem p4WlHoV'; (srov. níže v téže kap. HE ,"HI), G non minus, oba r p-y c y ne HE MHHE ; , 
15 
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WM~IR'Wf W'1'POWd, Hd '1'pe'1'lH mf AJH~ I1CKO\{~ 

wmid PdAH Pf4-IH,7 dLpE 11 fLpf EC'1'~ '1'dKom( f), 

npmlJfAwe, QÝ~p~'1'~ HE MHe nOKpOni\EHO\{ C'1'-R" 

HO\{ KpOKi~ KHA-RWd,8 HEme"H HolMH '1'pOI1% 9 

O,"~p-RWd, HM'mf HO HdA 'T'-RM AtHOrO 'I~AHK~ 
• 10.L' "'.' W.MC~, '1"KM mf '1'pO\{ AOM WMI\IRdHld noceM 

WXdHHKWfM'h.C~, ř.jmf AO AHfwH~ro 11 A~HE KpORf 

'1'OAliKe KpOni\EHHEM'h. 12 C'1'-RHd CdMd ~HdMmiE 

4fC'1'HMO 13 CKd~dE'1''h.. 

XXII 

.. " 1 n ." 2 
AdHleM'h. npOtllKi\EHO Hl\le'1', tlIKO, no 'T'Rep' AO~ 

C'1'dHHHKd nOH-R),Hdro KOHHiKd X pH C'T' O K d KCH 

KpOKH~ld npOAid'1'e,,~, K~IW'H~ro rH-RKOM no~ 

'T'p~CmH, M~~iH A -RMOH'h.CKO~ OH"dC'1'i~ nOXH~ 

LpEHH Hd CeM'h CK-R'1'f nOCeM'h. II HE IÍIcHwdC~ , 
M~~iH me H~MmHKwe 4 4" O K -R 4 f C K ~I H HpdK'h., 

neCKI\I . "d~Lpe K'h. r"dCd M-RC'T'O, CKpemI14~4-'e 

~~HI\I, KO~'C"-RAg~LpE rp~I~EHiEM'h. neCK~IM'h. 5 

'1'O"H HfLpdC'1'HI\IM orCwmieM 6 '1'MfC'h. HX, iK H ~ 

'1' H f C K O E ~"-R K O H'4 d W d, 7 d A P ~ ~ i H ID"g~ 

4EHH c"gx d cKoEro Hr" d r o "d, mH'1'ie CKOf 

K HEHdKHc'rH K C -R M C K OHM H A ti m H H M ~"rk 
" ~'" " WKOH4dWd. H W H Cd M H P d 'T' 'h. e r O, tll K O " 

m(e) 1l0K-RAd~'1'~ MHO~H npfiKHiH, 

ustrašení, opět přinesli vodu a velmi důkladně 

ji smyli a setřeli. Na' třetí den, když přišli, 

aby zjistili, zda ještě je tak, uzřeli, že stěna 

neméně jest skropena krví, nežli ji viděli víc 

než třikrát. Tu oni, velmi nad tím žasnouce, 

upustili od té práce s umýváním, a stěna sama 

se do dnešního dne honosí ctným znamením 

krůpějí této krve. 

XXII 

Jak nám často vyprávěly hodnověrné osoby, 

po vítězném boji vytrvalého bojovníka Kristova 

všichni ti, kdo prolili jeho krev, jsouce za

saženi hněvem Nejvyššího, buď byli uchváceni 

mocí ďábelskou a již se potom na tomto světě 

neobjevili, nebo, změnivše svůj lidský obyčej, 

místo řeči pesky štěkali, cvakotem zubů na

podobujíce psí kousání, nebo bídně schli na 

těle a tak život svůj zle skončili, a jiní, po

zbyvše sluchu svého i řeči, žití své ža.lostné 

dokonali, jsouce v nenávisti u všech svých 

7 G probandi causa, PIIIlH (= p'k~H? causa) byla původně asi glosa; srov. kap, VI, pozn. 5 a, XIX, pozn. 31; 

s G agnoscunt přeloženo dvakrát: O~3Ph\T" a SHA 'kW4; 9 P SoA4 TPOH (koncové II připsáno později); ablulus 
nepřeloženo, ale smysl věty celkem vystižen; 10 oba rkp-y čtou c.hybně lfK>AHW4Ch\' 11 K SbllU'Hh\ro', 12 P 
, M 'C ' 
wKponAIHlo; 13 P lfT"MO, K omylem lfICT"MI. 

XXII. 1 relatu vyjádřeno dvěma slovy: ""s'kCThMH - ",,&'kA4HilM1o.; předtím nobis nepřeloženo; 2 V K f.lK" 

vynecháno; toto 7áK" bylo pti,vodně postranní korekturou patřící k HO na počátku věty (lat, Ut), v opise pak se 

octlo na nepravém místě i podle G post ... triumphum třeba dále opraviti místo '"o .. n"s'kAH4r" - "" •.. ""s'kA'k, po

tom ještě místo KP"SHhJ.i "p"Ai.iTfAh\ nom. plur. KpOSHHH np"Ai4TIAI; 3 V P cs'kTI ""CIM1o. vynecháno' 4 P I13M'kHlís'lUl' 
:; MM' , 

P rpbl34Hil IIEC'CKH, také před tím píše P "IC'CKH; 6 K chybně "VIUEHifM1o.; 7 P CK"H'lf4W4; následující věta (.I Mll-

3iH ••• 3AlJ1 WK"H'lfdW4) jest v K vynechána; 
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4 de 'l' O H d n d A d ~ Lp H MHd H ~ H -R COM, H 

PO\{KdMH AfpmHM'h. CKOHX 8 MO\{iK'h. 

H c" O \{ r 'h. C K O H X, H II O M ~ HO\{ K 'h. C ~ 9 

r " d r O " d W f: '1' O K 1\1 M H rk C 'h. 'T' K O P H C '1' f, 

E iK e K d CCA g W d dnO ~.id '1' g C ~ r "d K O \( 

tll X, H Cf Hd MHrk C~ ř.jKA~E'1''h.. HO 

WHd4f WHH KCH, ř.jKOiK(f) peKOXOM, npe~ 

m(e) KH~~~ CROEro mH'1'HE CROf ~A-R 
• C K OH 4 d W d. 

XXIII 

n04HRd~LpO\{iK(e) '1'0\{ 1 '1'-RAO\{ 4eC'1'HOMO\{, 

HA rk m f O Y Hi E H'h. H -R, '1'peM'h. "-R'1'OM MH~ 

HO\{KWHM, 2 K-RpH~IM E'T'fpOM HOLp~ Ilpoř.jK"mo 3 

HI\IC'1' K'h. W-R, Ad HOrO\{ Ke"h\Lp~\{ ID '1'~A-R 

'1' -R" o C-K ~ '1' o f npHHfC'T'H nOAWHdAO Hl).1 K'h. 

Ll,fpKR-R 4 CR~'1TdrO KH'1'd MO\{4fHHKd, ~iKe CdM 

C'h.~Ad, lfeC'1'H<EHWHM norpmmieM nMOmd'1'~. 

HiKf CHOM'h. 5 nOrp~iKEHH 6 KHA -RHi~ K-RPO\{~4JE, 

H O II O H C'1' H H -k KHh\~~ A~'1'OC'1'H HoliILpech\ 

oqM"'l1.lfdWd. ndKH '1'O"H ndK~1 '1'OMO\{~ 

m\f) KHArkHi~ ř.jKHKWO\{Ch\,S-RAO rpo~~ 

H-R npHC'T'pdUlHKWO\{, Hf MorOWd 'T'dH'1'H, 

HO nOK-RAdWd KH~~~ CeH-R npolilRAE~ 

H dAl. W H 'h. med K H ID '1' ~ m'K d r OCH d 

K'h.Cnp~HO\{K'h., 11 oqC'lTpdwew~ Hf HO~ 

mí H M'h. 7 C 'T' P d X O M, H O 4" O K -R K'h. 8 C ~ 

C jl dM" ~ d, rl O K e A rk n O II O M 'h. H '1' H H O Lp i ~ 

H n p H H fr '1' H '1' -R" o C K ~ '1' dr O, H H K O MO\{ 

4AOK-RK'h. 9 CK-RAO\{Lp~. H npHweAwf 

K' M -R C '1' O \{ C K h\ '1' O M S 10 C MO" H 'T' K d M H, 

8 V K omylem CS"H; 9 K omylem ""Mh\HQI{S .... Ih\. 

bližních. Než i sám bratr jeho, jak vyprávějí 

mnozí stali, byl přepadán běsy a musil býti 

držen rukama svých dvořanů a svých sluhů, 

a když se vzpamatoval, říkával: "To vy jste 

mi způsobili, že jsem vás poslechl a chopil se 

zlaté jeho hlavy, a teď se to na mně ukazuje." 

Ale oni všíchni,jakjsme řekli, dříve než kníže 

jejich život svůj zle skončili. 

xxm 
Jeho ctné tělo odpočívalo tam, kde byl 

zabit; po uplynuti tří let některým z věřících 

bylo zjeveno v noci ve spánku, že na rozkaz 

boží mělo by se přenésti tělo světcovo' odtud 

do chrámu svatého Víta mučedníka, jejž sám 

vystavěl, a tam pochovati slavnějším pohřbem. 

Tu oni, procitnuvše ze spánku, věřili sice vi

dění, ale, bojíce se opravdu krutosti knížete, 

mlčeli. Když se však totéž vidénfzjevovalo 

opět a opět, velmi hrozně je désic, nemohli 

to utajiti a pověde7i knížeti, co jžm bylo zje

veno. A on, jako by se probral z těžkého sna, 

a poděšen jsa nikoli strachem božím, nýbrž 

ze stlldu před lidmi kázal kněžím, aby šli 

v noci a přenesli tělo světcovo, aby však nžkdo 

z lidí se o tom nedověděl. I přišedše k místu 

XXIII. 1 v P nI{ vynecháno; 2 P "IHHSEWl"; 3 K np,,1.1MIHOI{; 4 P K1o. ~KRH; 5 K C"H"M1o.; 6 G somno 

emersi (= procitnuvše ze spánl>u), táž chyba v kap, XXX, srov, pozn. 9; 7 P &:i'Ziť; s K chybně 'I:""; 9 v K chybí 

:;'AK .... , jež se čte vP; 10 P c;:r,,; 
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4HTHOE T-R"O MO\(4fHHKd R pdu.-R Hd 

K O" .1 R O C 'I" .1 R H W .1" no\( 'T' f M, "M'iK E 

n p H W f A W f R O C n ~ 'T' H W .1 C~, X O 'T' ~ lJ1 f 

K H ~ m f nOR E "-R H H f HO lJ1 H ~ "C no "'HH 'T' H. 

"frAd npH"AOWd K'h. f'T'ep-R PEu.-R Mdl1-R 

H .1 p H U. .1 f M -R" p O K H 'T"H H U. H,l1 'T' .1 K O \( 

Hor~ CH"O\( C'h.'T'ROp'W~ HdROAHfHi~12 

P E K 11.1/
3 

Ad " MOC 'T' 'h. R -R p .1 2; PO\( WH" .1 

" A PER .1 nOR H HO\( ".1, C 'T' .1 W .1 n p O 'T' HRO \( 

W KP 11. C 'T' 'h. C M 0'1" P ~ lJ1 E, K' A E 14 R 11.1 W .1 A P E ~ 

RO Hd"-R2;"H n"o'T' oyC'T'PO"'T'H. " HE 

W R P -R 'T' 'h. W .1 15 n O M 11.1 Ul " ~ X O\(, 4 'T' O C 'h.~ 

l' ROp H "H R 11.1 Ul d. " fr Ad R'h. CEMb. Pd2;~ 

Mb.IW"EHHH
16 

HnE 4 .1 " i ~ WNP'iKHMH R~X~, 

" RHf2;ddnO\( R'h.2;P-RR'Wf R H A -R W tl 4 K' A O, 

ROiKH~ CH"O\( HdWEAWO\(, K O H h\ C K O" O M 17 

W AP~riH no,,'h. C'T'O~lJ1d "Ul ROAb.l HH 

EAHHO~ Kdn"f~ wKpon"fHd. r"drO"H 
, , " 

4K'AHH nOAORHH nETpO\( dnOC'T'O"o\(: 

nE'T'p'h. XOAH no MOpK' nORf,,-RHHfM'h. 

R o iK i " M 'h./
8 

d 'T' -R "O C R h\ l' .1 r o . R M E r ~ 
HOR E H H po W K Ll n PE HEC E HOR 11.1 C'T'. K'T' O 

"H W C E M 'h. P .1 2;' M 11.1 W:" h\ d f C 'T' b. K .1 K O , , 
npfHH~H020, Pd2;R-R Romid CH"d npE~ 

H f ce f?21 fMO\(iK(f) 4K'AfCH CdMH H-RKOi\H ~2 

nOAHRHR'WfC~, npmi\O\(C'WE Hd KOHHX (I-RKO\(,23 

noc R ~ l' o M 'h. 24 'I" f " f CH" ROCKOp-R np;"Ao~ 

Wd K' M-RC'T'O\( npEiK(f) nOR-RAdHOM~, " R' u.fp

KORb. RHHAOWd Rord XRd"~lJ1f, HO lJ1.i ~ 'T' .1 " H O 

nOR f " -R H H f M 'h. fl P .1 'T' .1 f r O, HOR o iK i E K' 

svatému za modliteb, naložili ctnéte10 mučed

níkovo v rakvi na vůz a vrátili se cestou, kterou 

přišli, chtíce za noci vyplniti rozkaz knížete. 

Když však dospe1i k jedné malé fíčce, zvané 

Rokytnice, tu mocí boží řeka tak se rozvodnila, 

že i most pobořila a drva odnesla, i stáli na

proti a pátrali vůkol, kde by nalezli drva k se, 

strojení voru. A nenalezše uvažovali, co by 

měli činiti. Zatím co se zaměstnávali. tímto 

přemýšlením a touto starostí, najednou za

sáhla síla boží, a když popatřili, viděli zázrak, 

že koně s vozem stoji na druhé straně, nejsouce 

ni jedinou kapkou vody zkropeni. Zvěst po

divuhodná, podobná tomu, co se stalo apoštolu 

Petrovi: Petr chodil po moři z rozkazu bo

žího, tělo pak světcovo v okamžiku bylo pře

neseno. Kdož o tom rozmýšlí, kterak bylo pře

neseno? Zdaž moc boií je nepřenesla? Tímto 

zázrakem sami poněkud jsouce udiveni, pře

pluli na koních řeku za svatým tělem a brzy 

dorazili na místo dříve řečené a vešli do chrámu, 

chválíce Boha, sice tajně v noci, jak velel jeho 

bratr, avšak moc boží ji ozářila, takže všichni 

lidé to viděli a oslavovali Boha, Potom uzamkli 

11 P HdPH~dMii:H (I) pOKIÍ1'HH~d; 12 P HdROAHEHli; 13 P P'ŘKlt, stejně dříve wk~,.; 14 P PAl; 10 tak opravuji 

místo K (VIiP'Ř1'OWd, P &IiP'Ř1'ÓWd; 16 tak opravuji místo KC; pd3hlblUlAeHHeM (-HleM), jak čtou chybně oba rkp-y, G in 
hac anguslia, ft neqdAilO je přidáno; 17 P KOAd C KOH:" G J' en plauslrum' 18 P c;;.it

l
• lU P R1o. M'PHOKeHiH' 20 K , , ., 

dvakrát npHHeCIHO místo npIH.; 21 K jen npHHece; ·22 K chybně HHKMH, G aliquanlum; 23 oba rkp-y chybně K 
PdK0Y-, P PdKS, G rivulo; 24 P C"1'~; 
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CH"O~ WCR-RlJ1fH025 RC-RM "K'AfM'h. 

RHAh\lJ1HM " npOC"dR"~~lJ1HM ROrd, 

ARfpfM 'T'RfPAO 2;dM'4EHOM'k H MOi\H'T'RdMH 4H~ 

CTdMH 26 H2;'''HdHdMH, CRh\'T'O\(~ PdKO\( UlROpHUld, 

C R -R lJ1 .1 iK f R' iK E r' Ul f C M O 'I" P H Ul .1, " Cf 'T'-RM 

nM'T'i~ " flJ1E U. -RM 6JRHC~ " Ul RC-RX ffi2;'R'h. 

Rb./KWHX Hd HfM'h. "u.WHO, Pd2;R-R fNIHO~ 612;'

Rb.l , l1IiK(f) Ul RpdTH~ ME4~, "2; Hfl1liK(E) " flJ1f 

KpOR'h. 'I" E n ".1 RHA~WECh\ 27 'T'fK~lJ1H , C n O X R .1-

tl H M O E A O C l' O ~ H i f MO\( iK .1 R O iK H A, " 

4 K' A H OER Ad C'T' H W R" d A d H H f, 'T' O \( O y
'T' ~ r'Ul .1 ~ "M'k 'T' HR" .1 iK E H H .1 r O R ~ 4 f-

,., ~, f 28"..L " 
C." .1 R .1, E iK fO\( 'T' h\ r HO\( H M 'K 'T' H, 111 K O ~ 

iK (f) AP E R" E 1 WH .1 K H 'T' O MnO iK pf 'T' 'h. 

n O 'T' P E X A b. H E X 'h. U. -R "'h. H .1 C S X 0 29 
"2;'

RfpiKfH Rb.IC'T': 'T'dKO" cero 'T"kilo, EiKf 

H 'T' 11. AH R H -Rf, HEC 'h. r Hli R Ul f 30 H H C''T''' -R R' ~ 
fl " f 

W f, H O H U. E " E H .1 M H 111 2; R .1 M H 2; .1 l' P H 

" -R 'T' .1 nOR f " ·k H H E M 'h. R O iK i H M 'h. 2; f M " h\ 

R'h. 2; A .1 C 'T' 11., 2;d'T'ROpEHO\( mf ndKH 'T' -R " O\( 

CR h\ 'T' .1 r O nOA CdMb.IM'h. W"'T'dpfM ROCXOiKEHid 

Hd no" O \( A 11. H f, npoRoAHMO Ul R-RpHb.IX'h. H Ul 

K"HPHK'h. C n"XRdi\dMH H 31 n-RCHb.MH 4EC'T'HOE 

'T'-RM CRh\'T'Q~ ndMh\Ti~ no 4eCTH nOMiKUUld, 

TdMiK( E) 82 ROiKiEM'h. RCfAP'h.iKH'T'fi\b.C'T'RiEM'h. 4.1-

CTO CR-R'T'~lJ1HM'Ch\, ReC4HC"EHb.IMH Ero 4 K',&,E C 11.1 

" 2;HdMEHi" RC -R M 'h. R-RpHb.IM CORHpdHHf Rb.l

R .1 E T 'h., HER-RpHb.IM iKE CTpdX " O~iKdCTb., 33 

'T'dKOrO MO\(iKd AOCTOHHdAl A -R"d Hd"4dlJ1E 34 CR-R~ 

Th\'T'b.Ch\, CErOiK(E) npHHEcEHid Rp€M~4 E 'I" R E p'

'T' .1 r O "Ii A H K' 'T' .1 M-RCh\I~d MdpTd R AEHb. 

pevně dveře, a vroucně se pomodlivše, otevřeli 

svatou rakev, a zapálivše svíce, dívali se. 

A hle, objevilo se tělo ještě s neporušeným 

masem, a všechny dřívější rány na něm byly 

zaceleny, kromě jediné rány od meče bratrova, 

z níž bylo viděti ještě vytékati leplou krev. 

Ó chvalná zásluho muže božího a vpravde 

úžasné oslavení, ie blažený Václav si zasloužil 

téhož, čeho si zasloužil kdysi prorok Jonáš, 

který, pozren byv velrybou, po tfech dnech 

zdráv na souš byl vyvržen; tak i tělo tohoto 

vydala země na rozkaz boží po třech letech, 

a což jest ještě divnější, nikoli shnilé, ani 

rozpadlé, nýbrž se zacelenými jízvami. Když 

tělo světcovo bylo zase uzavřeno, položili drahé 

to tělo, svatou pamětí uctívané, za doprovodu 

věřících a kněží, s chvalozpěvy a písněmi na 

jižní stranu pod samý přístup k oltáři. A po

něvadž se tam často zastkvěla boží vše

homoucnost nesčíslnými jeho znameními a 

zázraky, scházejí se tu všichnž věřící s plesáním, 

nevěřící však pociťují strach a děs, neb velmi 

často se tu stkvějí důstojné skutky tohoto veli

kého muže. Doba tohoto přenesení spadá na 

čtvrfou*) indžkci, čtvrtého dne měsíce března, 

a slavívá se každoročně, jako jeho skon. Zdá 

25 P a,cK'ŘtpENH; 26 tak opravuji podle G precibus sinceriter effusis, oba rkp-y píší chybně q4C1'dMH; 27 P omy-

lem KHAllltpICIII; 28 P Or1'lllrHg; 29 P c8;(8; 30 K HI PH'ŘKwe; 31 V K H vynecháno; 32 tak opravuji podle G lbi, oba 
m ) G - 1 • d' ln" 34 K n qd rkp-v píší chybně 1'd (= 1'dlKe; 33 terror pre ozeno vema sovy: C1'pdl( H o\"lKdcn.; HdHHd tpl; 

Oj Místo "na pátou", srov, Úvod, str. 5-6. 



118 DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA. [50] 

4E'T'CEp'rb.!H 35 ° \(' C n E H H dEr o M H M ° X o A ~

!p H M H A 1.: 'I' h.1 'T' cop H 'I' C~. ďl CHAdX iKE,36 

~iKE MHAOC'T'h. cOiKid no AOC'T'O~HH~ ~ro cceH 

CCEAetlH1.:H npofficAll\tS!pS CAdCS CR Il\ 'I' d r o no 

CEM, ffi iK E " A o C E A E 'T' Cop Il\ 'I' C Il\, CAORece 

Ad HdWEr0 3i npE'T'E4WieM'h. 1lE4dA'Hdhl ndMIl\'T' 

npo'r' A'h.KSE'T'CIl\,38 H AOC'T'O"HO noc1.:AdE'r.39 

XXIV 

E'T'EpH ffi'T'H " K'h. cSAiH WKAecE'rdHH " ~'RIl\~ 

~dHH 1 " Hd nOlld'T'S RO~CEAmH Ch.IWd, KH~iKHM'h. 2 

nOREA1.:HiEM'h. R' 'T'EMHHLJ,~ R'REp'rOWdCll\, pSKdMH 

iKE ft HórdMH WKORdHH A~'T'1.: iKE RO C'rpdiKE. 3 

nocpEAH HW!p'HS iKE ov g~'h. RAh.!pE, 4 C'rSiKEHO 

S~dMH 5 WKORdHh.IMH 6 MS4HMH, RO~Ah.IXdHjEM'h. 

rOp'Kh.IM 7 CEllA LJ,d nopdiKd~!pE, 8 RCH c' MMH'T'c'k 

Ro~onHWd, pmo\{'!pE: COiKE Rh.IWHiH 1lE4dAHh.IM 

ó'Ý'T'1.:WH'T'EA"', HmEcH " ~EMAH 4~AHh.IH 'T'COp'4E, 

npH~pH Hd Hb.! Hd CMEp'rh WO\(iKEHh.I, " MOAH'T'~ 

RdMH RO~A~CAEHdro 'rROEro MO\{' 4 E H H K d CIl\< 

4fCAdRd, HiKf ir Ad C MHp1.: CEM'h. Ch.IH,9 WKd~ 

~Hb.!M'h. MHAOC'rHC'h. c1.: 10 ~dIJlH'T'H'reAh, Ul RC f ~ 

r o 10. HdC'roffi!pdro WCO\{'iKEHHd pd4H Hhl "~CEC'T'H 

WKddHhld ,ll C'h.'I'ROpEH1.: iKE lih.IR'IUH MOAH~R1.: 

Ul HHX, nMORHHd 'rEM'HHLJ,H, C HEHiK(E) C'T'pdiKHE 

C'T'O~!pf rl AIl\XS, WMpd4HCIl\ " H~'rdcowd RHO\{''rph. 

ó'ý C'T'pdiKfft 12 cc1.:!pd, d np04dhl nOAOcHHd, "A 1.:~ 

se spravedlívo, aby do průběhu našeho vypra

vování byla vložena pečlivá zmínka o divech, 

které milosrdenství boží potom činilo a posavad 

čini, po zásluze jeho zjevujíc celému okrsku 

země světcovu slávu. 

XXIV 

Nějací mužové, zatčení a na soudě ob

žalovaní, byli v poutech přivedeni do paláce 

a na rozkaz knížete uvrženi do žaláře, kde 

byli pod krutou stráží ukováni na rukou i na 

nohou. Uprostřed noci bdíce z nezbytí, ježto je 

mučila těsná pouta a okovy, hořkými srdce

rvoucími vzdechy všichni v modlitbě úpěli 

řkouce: "Bože, svrchovaný těšiteli zarmou

cených, podivuhodný tvůrce nebes země, 

vzhlédni na nás, odsouzené k smrti, a pn

mluvami .milovaného svého mučedníka V ác

lava, který, pokud žil na tomto světě, býval 

milostivým ochráncem bídných, rač nás ubohé 

vyvésti z toholo hrozícího odsouzení." Kdy~ 

vykonali tuto modlitbu, polovina žaláře, v níž 

stráž stojíc bděla, se zatměla a pochodně 

3' P K' ;HI, Á.; 36 K chybně (/í clIx'm., G de virtutibus; 3' G nostri, v obou rkp-ech A;iKH4ro (= AOI(-
. T 

UHKH4ro), patrně místo A4 H4w.ro; 38 P npoToA'KS' (bez M), G interseratur, překladatel snad četl omylem interpre-
tatur; 39 G condignum videtur, II přidáno, videtur nepřeloženo, nOK"ŘA4'T pokládám za variantu k npoT'Aa.KS.TCh\, 

původně napsanou po straně neb mezi řádky, Konec věty zněl tedy v prvotním překladě: CMK'C' A4 H4WEN np.

TEQEHiEM"", RiQ4A'H4h\ n4Mh\T AocTollHo nOK"ŘA4'T(Ch\) nebo npoT'Aa.KS.TCIlI. 

XXIV. 1 P II 113Rh\34HH; 2 P II KH~mť; 3 P K1>. CTp4mH; 4 K n. H. oř~a. SSAh\IjlE, P nocpt HÓIjlH~ ov S3a. S,I,JiIIl', 

G Qui media nocie, ut el'at necesse, pervigiles; místo zdá se porušeno: -no CP"ŘA"Ř n. nocp"ŘA a. HOIjlH HOl(mA'/o (původně 

snad HOI{3E/O) SAh\Ijl'?; 5 K zde má ll; 6 K ť6KOK4HH; 7 P chybně ropKH; 8 v obou rkp-ech nop4m4/01jl4; 9 P omylem 

co; 10 V P s"Ř chybí; 10. Kc.ro zdá se býti místo coro; 11 K ~K4HbI:i; 12 P CTp4mill; 

I 
I 

~ 
··1 

-j 
I 
1 
j 
l 
I 
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iK(E) AEp'iKHMH !lEiKdX0\{, dKH COAHLJ,d CC1.:'rA1.:H~ 

WHM'h. CC1.:'T'OM npOCC1.:'rHC~. " CE, rAdC CHE~dd~ 

no\{ C HmECH 13 0YiKHHKMt 14 C'h. ó'ÝWH SCAh.IWdH'h. 

Ch.IC'T': C o C 'I' d c'w E "~h.1 A 1.: 'T' E 15 Ul C ~ A S ! 

"iKE ó'ýco 'T'dKb.!M C'rpdXOM " CECEAiEM'h. ó'ÝiKdCHH, 

SAh.1 16 Mol4d!pE nOAcH~dXS. 'for Ad cHE~ddnS 

CEpHrh.1 " iKEA1.:~d 17 COK(lSWEHd cndAoWd, pSKH 

" HOrh.1 HX pd~p1.:WHWdC~, " Ulcp'h.C'rdMH 18 

Acep' MH 'T'EMHHLJ,d CECEAH HCK04HlUd,19 cOiKiEM 

nocEA1.:HiEM'h. pd~p1.:wmH XCdAb.! XPHC'T'O\{ H npE~ 

CC~'rOMS MO\{'4EHHKO\{' Ero C~4ECAdCS A~NM'h. 

nOR'ŘAdI~I.J.JE. 20 

XXV 
R HHXiKE li1.: H1.:K'I'O nOrdH'h., HE ó'ý ft 1 E!pE 

CAdI'OAd'T'H~ Kpf!pwid 2 W4H!pW'h., fr Ad ó'ýiKE 

Cll\ W4~'rH 3 CAdiKmdro RIl\4fCAdCd MOAH'T'RdMH 

Ul CMEp'rH H~RdRAm'h.,4 K'h. R1.:p1.: COCOp'HEH 

WCpd'I'HCIl\ H CIldCEHh.IM WM'REH'iEM'h. KPE!pWid 

W4HC'I'HCIl\, " CCE~ it~IiORi~ K' R1.:p1.: RomlH ó'ý~ 

'I'RfP'AHCIl\, li Ch.IH'h. CCOH EAHH04dAh.IH, EroiKE 

dKH H A0\{WS CRO~ A~CAIl\WE,5 Hd CAO\{'iKCO\{' CO~ 

~i~ R'h. KAHPHKH 6 LJ,fPKRH RAdiKWHdro MO\{'4E~ 

HHKd WR1.:!pdCIl\ RAd'rH. H CHM'h. no 4HHO\{' HC~ 

nMHEHMt,7 C1.:pO\{~ CdM Roro\{' H CAO\{'iKd, S1.:AO 

MHord A1.:'rd nOiKHC'h. n04H W rocnoAH,S 

strážců vnitř pohasly, druhá pak polovina, 

kde leželi vězňové, zaplála jakobynejzářivějším 

svitem slunce. A hle, pojednou zazněl v uši 

vězňům hlas z nebe: "Vstaňte a vyjděte 

odsud f" Oni tedy, jak strachem, tak radostí 

ustrnulí, mlčky pohnuli údy. Tehdy rázem se 

zlomily a spadly železné okovy, ruce a nohy 

jejich se uvolnily, a oni otevřenými dveřmi 

žaláře vesele vyběhli, osvobozeni jsouce . na 

pokyn boží, a zvěstovali lidem chválu Krista 

a jeho přesvatého mučedníka Václava. 

XXV 

Mezi nimi byl jeden pohan, ještě neočištěný 

milostí křtu, a ten, když poznal, že byl také 

přímluvami blahoslaveného Václava zbaven od 

smrti, obrátil se na víru katolickou a očistil 

se spasitelnou lázní křtu a s veškerou l;iskou 

se utvrdil ve víře boží a syna svého jedno

rozeného, jehož miloval jako vlastní život, 

zaslíbil dáti na kněžství, aby sloužil Bohu to 

v chrámě blahoslaveného mučedníka. A když 

potom splnil, sám důvěřuje v Boha a slouže 

jemu, proživ mnohá léta, zesnul v Pánu. 

XXVI XXVI 

.CEMO\{' iKf 4 ~ A ECH Rh.IR'WO\{' ME MH1.: 1 M0\{'~ Po tomto zázraku následuje jiný, nemenší 

rOE 4~AÓR'h.CA1.:N'T'CO\{'E'I''h. W ó'ýHowH E'T'EpH 2 zázrak o jednom hochu z jeho pánošů j ten 

13 P C :r,CE; 14 K chybně Ořm4CHHK$'; 15 P 1l3ktAHTi; 16 tak opravuji podle G membra, K S3b1, P Oy-3b1; 

17 G vincula přeloženo dvěma slovy: KEpHrbl II m'A"Ř34; 18 P WK'PCT4A\H; 19 K chybně CKOH'Q4W4; 20 K chybně 

nOK"ŘA41OIjls. 

XXV. 1 V P II není; 2 P SA,l.f'TII KPíj:ílHir; 3 K chybně ~.r,.II; 4 K chybně 113S4KIIA1>.; 5 P A/OSh\W'; 6 K Kl> 

KAHPHK"", qPKKH, P Ka. KAHpHKH Ka. qPKKH; 7 G Hoc postmodum impleto, srov. kap. II, pozn. 11; 8 P IV 1'1., 
XXVI. 1 P MNi (= ,\\I>HI6); 2 P /OHOWH hEp"Ř; 
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Ul nOp''1'HHK'h. fro, HiK(e) KCoRX Pd&'h. éro '1'd"

Hh.rM AoR"OM éro KoRp'HoRH &oR, eroiK(e) CKA\'1'h.I" 

CdM'h. 3 K' iKH'1'i" CKOfM'h. Ch.IH SoRM "~G"A\we, 

frOiK( e) no "C'1'HtlHoR H npeiKe nOMHHdf'1''h. nH

CdHie. 4o KO~"~&MHHdrO rocnOAHHd 5 CKOfro UlM\{-

4EH'h., n"d4eM'h. m4""EH'h. no K C A\ Ah.HH 4dC'1'0 

iKMO\{b., MHord A oR"d fro &"drdb. KCoRM npo

nOKoR),dwe, HM'iKe " CdM'h. 6 MHO~oRM CKoRA oR'1'e"h. 

&A\we. froiK(e) KHA\~h. He"C'1'OKh.lM 7 " CKOph.IM 

KOiK'iKEH'h. rHoRKOM'h., nOSMoR nOKoRCH'1'i ". no

SoRWEH'h. iK( e), ?íKO HC'1'HHHh.IX 8 CKoRA oR '1'e "h.C'1'K O\{-

1'ó'1'h. nORoRC'1'H, AKO~ 9 "oR'1'S MHMoweAWo\{, Me 

"HdKO HO ?íKOiK( e) " iKHKh.IM H U, oR"h.IM 4M

KoRKOM K"dC coRAHH'h. '1' e " eCH h.1 X " Hor 'h. '1' H 

pdC'1'O\{IPH 10 CKe'1'A\IPdCA\ - KHA oRH'h. 11 &h.IC'1'. H 

wpe,,'h. Hd CO&A~AeHif '1'eAHH fro Hd 

H e M C oR A A\ IPh K H A oR H & h.I C '1', Ul & o r d 

n W C" d H 'h. K C A\ Ah. H H, A o HA e iK (e) K H C oR, 

Ad n''1'" U, tl H e H d 4 d A h.1 f r o & h.1 W d. 12 H o 

" A P E K o CO\{ X 0, H d H e M iK e &oR n o K oR -

W e H 'h, n p o ~ A\ & e " K oR '1' K H P de no\{ C '1' H • 

XXVII 

noceM 1 f'1'ep'h. ffi'1''h. A~'1'h.IM CO\{ AHEI'ó H K '1'EM

HHu,O\{ KKep'iKEH'h. & h.1C'1'h., " Hd M0\{rh.lH AEHh. 

Hd nOCoR4EHHf WCO\{iKEH'h., " KpoRn'u, oR 2 ó'Ý~dMH 

KelMH ó'ÝKA\~dH'h. "iKe K'h. HC'1'HHHO\{ ropu,oR 3 

n"d4d CRh\'1'drO &OiKid KA\4eC"dKd KHO\{'1'pEHHMH 

MOAH'1'KdMH Hd nOMOIPh. cmoR K'h.~Kd, r"drO"A\: 

CKA\'1'h.I" &OiKi" MO\{4EHH4e, dIPe '1'dKO ec'1'h., ?íKO

iK(e) r"drM~'1'h. 4MKoRu,H, Kh.IW'HA\rO Hord O~-

byl ze všech jeho služebníků nejspolehlivější 

při tajných skutcích, a světec sám ho za svého 

života velmi miloval, a náš spis se o něm 

také již dříve zmiňuje. Ten, pozbyv svého 

milovaného pána, smuten naříkal často každého 

dne s pláčem a zvěstoval všem mnohé jeho 

dobré skutky, jichž mnohých sám byl svědkem. 

Toho kníže, rozpálen jsa náhlým hněvem, 

velel oběsiti. Jak svědčí výpovědi pravdivých 

osob, po uplynutí dvou let byl viděn tento 

oběšenec, jak mu rostou vlasy a nehty ne

jinak než jako živým a zdravým lidem, a jak 

se stkví bělostí jeho te7esné šediny. A orel 

sedící nad ním, aby hlídal jeho télo,poslaný 

od Boha, byl viděn po všecky dni, dokavad 

visel. aby ho ptáci nenačali. Též i suchý 

strom. na kterém byl pověšen, rozpučel a 

vypustil větve. 

XXVII 

Potom kdosi, jat byv krutým soudcem, uvr

žen byl do žaláře a odsouzen k tomu, aby 

následujícího dne byl popraven j i byl velmi 

silně pouty svázán. Tu on, opravdu hořce 

pláče, vzýval vroucími modlitbami světce bo

žího Václava o pomoc řka: "Svatý boží mu

čedníče, je-li tomu tak, jak se vypráví, že 

můžeš uprositi nejvyššího Boha, pros za mne 

M .. .. 
3 P Cd CTbIH; 4 K chybně nHc4Hi4; 5 P omylem CH4 (= CblH4) G domino; 6 tak opravuji, v obou rkp-ech 

C4A\~, G ipse; 7 G dux vesanus .. rapidissima ira, zde pozměněno v vesana .. et rap. ira; 8 K chybně llcTHHH~; 
" P no MOlO; 10 P4CTSlj/4; 11 K CRET'lj/X (= CRET'Ip4CI.\!) RHAimo; 12 P A4&W n'THu,H HE H4'14"H !ro. 

XXVII. 1 P nOCE!; 2 K Kpim'u,H ; 3 K ropu,H; 
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MOAH'1'H MOiKeWH/ nOMMHCA\ ~d MA\ O~MHpd': 

~IPdro,5 Ad '1'KO"MH MMH'1'KdMH "~&dK"eWh., 
t t ..,,,, + 'I, 

KO~ Mor A'h. &h.IX d~'h. WKdA\HHh.1H npOC'1'H'1'HCA\ 

rpoRX MOHX '1'A\iK'Kh.1;(, AOHe"oRiK(e) 6 iKHK'h. &O\{ A~' 

fr Ad iK(e) MO"H'1'KO\{ KOH4d, K'h.CKOpoR pdC'1'ep'rdHd,: 

MH KepHrdMH &AdroAd'1'i~ &oiKie~ '1'dKO KpoRn'Ko 

C'1'pdiKEM Me KoRAO\{IPHM 7 HC '1'EMHHu,h.1 "~Ke,: 

AEH'h. &h.lC'1'. HO 8 K'HoR H oR K o '1' o P h.I " M H 9 no,: 

rdHh.1 C'1'OdIPHMH ndKH ?í'1''h. Rh.IC'1', KelMH 10 

ó'ÝSA\~dH'h.. fr Ad nep'R~.s MO"H'1'KS Hd4d K HHM 

nOSoRAd'1'H, O~TlfWm,\ 11 &h.IWd cepAu,d nordHCKdd, 

H pd~poRWh.We " nSC'1'HWd. " '1'dKO noceM "~,: 

&dKMH'h., XKd"h.1 &oro\{ " &"diKEHOMS MQ\{4eHH,: 

KOV KA\4eC"dSS no K C oR M ~eMAA\M'h. XOAA\ Ke,: 

"H4dd c"oceCh.1 nponOSoRA"dwe. 

XXVIII 

nOKoRAdE'1'CA\ Rh.IR'W H K' '1'OMiKE rpdA oR, HA oRiKe 

CKA\'1'drO '1'oRM n04HtW'1', iKEHd hipd 1 KHA oR

Hid 2 W4H~ "HWEHd, pSKdMd iKf C"SKd Ul P0i!{EHid 

CKofro. l1IiK(e) fr A" K'h. npd~AHHI{'h. 3 Ah.He CKA\

'1'drO K' u,epKOKh. CKA\'1'drO KH'1'd MO\{4EHHKd &oR 

KOW' "d, " npeA rpO&OM'h. CKA\'1'drO KA\4EC"dKd 
D .n • 

npHKfAEHd, I1IMOiKe Xo'1'A\we nplH'1'H, '1'dKO AO" ro 

npoC'1'ep'WHCA\ Mo"i " H MMH'1'KS C n"d4fM'h. 4 

C'h.Sep'WH, " Kd~M KHAh\IPHM CKA\'1'drO M~iKd 

" U, oR " e H H e M 5 W4HMd &0 6 npo~poR " p~KdMd 

U, oRAdMd K o ~ K P d '1' H C A\ K A o M 'h. C S o " • 

umírajícího, abych byl tvými přímluvami vy

svobozen a já bídný tak dlouho byl živ, dokud 

mi nebudou odpuštěny mé těžké hříchy." 

Sotvaže skončil modlitbu, ihned milostí boží 

zlomily se násilně okovy a on bez vědomí 

stráží vyveden byl z žaláře. Ale venku stáli 

někteří pohané, a těmi byl opět jat a velmi 

pevně spoután. Když začal k nim říkati svou 

dřívější modlitbu, zkrocena byla srdce pohan

ská, i rozvázali jej a pustili. A tak jsa po druhé 

osvobozen, zvěstoval chválu Bohu a blaženému 

mučedníku Václavu, chodě po všech zemích. 

XXVIII 

Vypráví se, že v témž městě, kde odpočívá 

tělo světcovo, přebývala jedna žena, která 

ztratila zrak a měla od svého narození zkřivené 

ruce. Ta vešla v slavnostní den světcův do 

chrámu svatého Víta mučedníka, a byvši při

vedena před hrob svatého Václava, kam toužila 

přijíti, tak dlouho, jsouc prostřena na zemi, pro

sila a setrvala v pláči na modlitbách, až, uzdra

vena byvši svatým mužem, jak všichni viděli, 

prozřela očima a se zdravýma rukama se 

vrátila domů. 

4 P MÓlKEW~\!; 5 K OVMHp4iOlj/Hro!; 6 P AO","H
lK

; 7 P HERii:ASlj/ť; 8 v P HO chybí; 9 P Hii:KollMH; 10 P II REj\'MH; 

11 K chybně 0I{Tii:WEH4, G mansuefacti .. cordibus. 

XXVIII. 1 v K chybí lKEHl hÉP4; 2 P RHA11HilO; 3 P np43 HHKH (bez předchozího n,); 4 P C n"4'1E!; 5 G me-

dUs, K llu,ii:"'HHE, P llu,ii:ňEHi4; 6 V K co chybí. 
16 
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XXIX 

no CfMiKf H'R/WfTOpb./H 1 ffi'T'~ Cb./C'T' R' H'Ř~ 

KMHU,'Ř noptNmi'H CKO'T'd 4~iKdro,2 fr AdiK(f) 

R' 'f'OM~ CRh.~dH~ Cb.IC'T' RfAb.MH " A~'T'-R, Ad 

Cb.1 AoA'rS Ch. "~p-RWHA~. H~ 3 np04HM~ KpOM-R 

XOAh.LJJHM, d M~rb.IM K~nA-R 4 no rpdAS A-R

~LJJHM, CRh.~dHdrO Hd nO\{"rH CAH~ Ll,fPKRf RO 

C'T'pdiKH MiKdLJJd WC'f'dRJfWd. WH' iKf m4di\i~ 

'T'Srb.1 pSLI,-R 5 RO~AfiKd Wnh.'T'b. 6 npO'T'HRS ARfp'~ 

Ll,dM Ll,fpKORHb.IM, Cf~ MOAH'T'RO~ nOMOAHCh.: 

W ROfRO,",O 'T'HXiH, MO\{4fHH4f npmOAOCHb.IH, ffiKO 

QÍ(iKf MHÓrb.1 'T'ROd CRh.'T'b.IHh. ID p~K~ Hf4fC'f'H~ 

Rb.IX 7 K REAHKOM~ Coro\{ nORfA-RHiiM~ "~CdRAh.Ad 

fC'T'b., MOA~Ch. WKddHHb.JH, Ad MfHf He ~dcSAfWH 

CRh.~dHd, HO MlfMC'T'H~ CROf~ Hb.IH-R pd~p-R~ 

WHWH. npHWfAwH iKf R'CKOp-R MHMC'T'H COiKi", 

H CAdiKfHdrOMO\{4fHHKd MMH'T'R-R, dKH iKfA-R~~ 

Hb.IM wpSiKifM~ npfC-RKHORfHb.l, RfpHrH pdcnd~ 
1'1 ff .. , f 

AOWdCh., H CdM~ R Ll,fpKOKb. R COiKl~ R 'T'fK~, 

XRdilS Coro\{ " CRh.'T'b.IM Ero RO~AddWf R' MO~ 

i\WrRdX, " "rdKO CROCOAb. RO~Rpd'T'HCh.. 

XXX 

g~ <JlPd4h.C'T'-R" 1 ~fMAH C-R H-RK'T'O MO\{iK 

ndAdJ1JCh. 2 ID CdMoro A -R'T'C'T'Rd, Hd "CKd~S po~ 

iKfHid 0"íriKf He XOiKfHiEM~, 3 HO nMO~h. no ~fMAH 

AdiKdWf,4 R' HO!JIb. H'RKO\{~ no SCHORfHi" CHd 

ROC'T'pmf'T'd, ffiKO AHRHOf KpdCO'T'b.1 MO\{iK KpH~ 

Ad'T',5 ó'Í( MiKd C'T'Od, CASKdro Ro~cSAH ", " Ll,fA'cS 

XXIX 

Potom byl někdo jat pro jakési svěřené 

cizí peníze a dlouho velmi krutě byl pro to 

držán v poutech, aby se z dluhu vyplatil. Ale 

věřitelé sami odešli do města, vyřídit si ostatní 

své obchody, a svázaného nechali ležeti pod 

stráží na cestě u kostela. On v úzkosti své 

tísně pozdvihl ruce naproti dveřím chrámovým 

a takto se modlil: 110 vévodo tichý, mučed

níče svatý, jako již tvá svatost mnohé vy

svobodila z ruk bezbožných svou přímluvou 

u velikého Boha, prosím já bídný, abys neza

pomínal na mne spoutaného, ale vyprostil mě 

nyní svým slitováním. II A milosrdenství boží 

rychle přikvapilo, a na prosbu blahoslaveného 

mučedníka rozpadly se okovy, jakoby pře

seknuty železným nástrojem; a on vběhl do 

chrámu božího a vzdával chválu Bohu a jeho 

svatým a tak svoboden se navrátil. 

XXX 

V zemi Franků byl nějaký muž mrzák od 

samého dětství, jenž pro přirozenou vadu ne

mohl choditi, nýbrž plazením vlekl se po zemi. 

Jednu noc vyděsil se ze spánku, neboť okří

dlenýmuž divuplné krásy stanul u jeho lože, 

vzbudil zchromlého a zjevil mu způsob uzdra-

XXIX. 1 P ~1'IP"; 2 P ~~lKlro; následující IrA4lKI, zdá se, vzniklo chybným čtením latinského diuque 
(= a dlouho) jako dumque; 3 tak opravuji podle G Sed, oba rkp-y mají K,.; násl. slova v G: cetel'is inminen
tibus negociis aliquo per urbem ipsi vagantes .. ; 4 P KSnAG\; 5 K pSL\h1!; 6 P wnI nepatří sem; vzniklo nej

spíše z varianty (glosy) k K03AilK4 (levavit), jež zněla ncnG\1''' (srov. české "vzpíti, vzpínati ruce"); 7 P Hi~'1'HK~. 
XXX. 1 P CPP4~IC1'-k; 2 n4A4t.1CG\ = G pedum incessu .. carens, srov. české "napadati"; 3 P OylKI Hi XQlK. 

HIXOlKíHilAI1.!; 4 K chybně AIlK4llli, G incedens (od A43H1'H); 5 KpHA41' = G albis lndutus, okřídlený, t. j. anděl; 
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", 6"" .. ,.. 
EMS ffiRH ri\drOi\h.: KdKO MOiKfWH, W O\{COrlH, 

ROC'f'dR~ "AH RO rpdA COfMCKh.lH, H d pf LI, d f ~ 

i\l b.1 H 7 npdr~, dLJJf " RCh. HM-RHid AdR~ Hd HO~ 

CHi\-R, Hd HeM'iKf 'T'dMO S npHHfCS'T' 'T'h., " 'f'~ 

npHWEA, RHHAH R~ Ll,fpKORb. CRh.'T'drO MO\{4fHHKd 

RH'T'd,S' HA-RiK(f) 'f'-Ri\0 CRh.'T'dPO MO\{4fHHKd 

Rh.4fCi\dRd n04HRdfrp~, CO'T'ROpHR MOAH'T'RS 'T'S, 

Ll,fi\&S XOiKfHih. npUfMEWH. WH iKE CHÓM~ no~ 

rp~iK€H~ <J nOREi\'ŘHih. COHHdrO Hf 'f'p€&Sh., HW 

dKH Ci\d~Hb.10 R-Rp~bI, nS'f'H CKd~dHHdrO IDH~A ~ 11 

OyKi\OHHCh.. H R HÓLJJb. MSrS~ nOCfM Hd i\ÓiKH 

cRoiM~ n04HRdh., 'T'oro mf 'f'dKÓ~ mf CR-R'T'~ 
i\oC'T'i~ C'T'dPLl,d oy~p-R ndKH o~ Mmd C'T'O~lJ.Id, 
Hmf Ero CHM WCpd~OM~ W&i\H4dh. pf4E: W HE~ 

CMb:ICMHf A~RHMb./H,t2 RO~CHH ID CHd, KHA-RHih. 

Cfro HC'T'HHHO\{ 0~R-RmAb.13 npfAH nOR-FAdHHS~, 

U" mE 'f'E&-R WKd~HHOMS 'T'-Ri\0 'T'ROf 

J... 14 rn -R 
& ~ A f 'f' H C LI, 'K ,\ f H o. n04'T'0 'T'dKO Ul LI, i\&b.1 

ó'Í(Ki\dH~EWHCh., HOR 14. rrm-R MOHM CKd~dHHEM 

npOh.RMHb.Ih.? ID HEro mf i\~rrdro CRdpd ROcnph.'" 

Jl~R~, í' Hf pd~Mb.IWi\~h. W HC'f'HHH-R, IDR-RLJJd: 

Hf Mb.Ai\~ 15 'f'dMO H'f'H, MHMC'T'HRb./H H 4EC'T'~ 

Hb-JH C'T'dp4f. oy'T'pS mf cb:mwS, oyrO'T'ORH RÓ~~, 

RAdR~ K~nLl,fM MSAS, 'T'-RM nS'T'€M~ H),SlJ.IHM, 

i R'CKOp-R K M-RC'T'~ npHRf~fH~ Rb.IC'f', i no nEp~ 
ROM~ CKd~dHi~ RHECfH~ 16 R~ Ll,EpKORb. CRh.'T'drO 

MO\{4fHHKd RH'f'd. i npEA Wi\'T'dpfM Afma Hd 

~EMi\H, Hd M""H'T'R-R M""~ &Ord i CRh.'T'b:Ih.. 

HE A""ro mf MfAi\h.LpS EMS Hd MOi\H'f'R-R, C"~ 

vení řka: "Jak jen můžeš, ó nebožáku, vstaň 

a jdi do města českého, zvaného Praha, i kdybys 

měl všechno jmění dáti za nosidla, na kterých 

tě tam přinesou, a přijda tam, vejdi do chrámu 

svatého mučedníka Víta, kde odpočívá tělo 

svatého mučedníka Václava, a tam vykonej 

modlitbu, a přijmeš uzdravení chůze.'1 Tu on, 

procitnuv ze sna, nedbal, co mu bylo při

kázáno ve snu, ~le domnívaje se, že je to ně

jaké mámení, docela se vzdal uložené cesty. 

Druhou noc potom, odpočívaje na svém loži, 

uzřel opět starce stejně skvoucího, an stojí 

u lože a tímto způsobem mu činí výčitky 

řka: IIÓ milovaný zaslepenče, probuď se ze 

sna a uznej pravdivost toho, co ti předpo

věděno v tomto vidění, čímž tobe nešťastnému 

bude tvé te70 uzdraveno. Proč jsi odložil cestu 

k svému uzdravení, ukázanou ti nedávno mým 

pokynem?" Probudl.v se touto přísnou důtkou 

a nepochybuje již o pravdě, odpověděl: "Bez 

průtahu se tam vydám, dobrotivý a ctihodný 

starče IU Když nastalo jitro, připravil vůz, dal 

kupcům, ubírajícím se touž cestou; odměnu 
a brzy byl dovezen k místu, a jak mu bylo po 

prvé nařízeno, vnesen byl do chrámu sva

tého mučedníka Víta. Leže před oltářem na 

• v v I V'd' MlKl' 8. P K"1'4 M-í"HK4' 9 G somno 
6 P" '. 7 P H4pHIIJl'MhlH • 8 V K za 1'4MO Jeste omy em pn ano npH HI , ' 

V W nenl, '" . d ( , 
. k XXIII 6' 10 P GAd3HhI' překladatel změnil text G takto: iUSM neglegens somm, se mlsto 

enzelSUS, srov. ap. ,pozn., , r M ' 

) d I 
' dens f· 11 P &1'HHt· 12 V K fií vynecháno, potom chybně: HlCMhlCAiHhI HIA~GHMhlH, G pauper amande, 

se e usum Cle ., , 15 

13 P OY.K:J.!; 14 G eur iter, překladatel četl místo iter patrně Ua; 14 a K HO K, P HO KO, G nuper: ~~bo HI, :UAA/O, 

v d ") b k Vt u chybně HI MorS srov. o neco mze v teze ka-
G Proficisci non morol' (= neprodlene o cestuJ!, o a r p-y co, 

'kl d U' d V 5· 16 PKHlCIC.!I· pitole MIAAG\IjIS = morante, k tomu vy a v vo e, sr. , ' 



124 DRUHÁ STA ROS LOV. LEGENDA. 
[56] 

11010 H~iKid n~M~LJ1H i 41OAHI11MH MOIIH'T'&dMH 

H"diKmHdr~ &Gl4EC"d&d, n~4dWd iK""111 H~iKHl1Id 17 

'T'p~CK~'T'dTrH 18 dKH MMHMI1I nil1&~E 19 "CV'Wd 20 
'Y ,,\' 

fl 1cnp~C'T'p~WdCGl21 i nh.'T'11I er~ Oy'T'&EpiKEHI1I 

HI1IWd. fl &~C'T'a H"dr~Ad'T'ilO H~iKi~1O LI, oN"~, H" 

W KorOiKE n~A&!'T'~, fl &O~&Pd'T'"CGI & AÓM~ 
C&ÓH C"d&GI H~rd, H np~noRoNAM~ C & GI 'T' 111 H 10 

CRGI'T'dro &Gl4EC"dRd n~ Rci" ~fM"H 
<I> p GI 3 C 'T' oN " 22. fl 23 M H Ó r d iK f H H d ~ H d ~ 

MEHiGl, &!iKE fl A~ HI1IHoNWHGlr0 24 AI1HE 

H 111 & d 10 'T' ~ ~ Y C & GI 'T' d r ~ M ~ \( 4 E H " K d, 

&!iKe HOr~ 'T'R~pH'T'~ n~ M""OC'T'" C&O;". 

EMS iK e E C 'T' 11 25 C " d R d fl Afp iK d R d C ~ 26 

CI1IHOM~ i A~\(XOM~ CRGI'T'I1IM~ Hl1lHoN 

1 n p " C H ~ fl & ° & oN K H ' R oN K ~ M ~. d M IÍ H 11. 

zemi, v modlitbě prosil Boha a svaté. Ještě 

netrval dlouho na modlitbách, když silou božské 

ské pomoci a zázračnými přímluvami blahosla

veného V ácla va počaly žíly na jeho nohou, dřív~ 
seschlé, jakoby lámány praskati a natáhly se, 

a paty jeho byly upevněny, I vstal milostí boží 

zdráv, nikým nepodpírán, a vrátil se do domu 

svého, chvále Boha a zvěstuje svatost svatého 

Václava po veškeré zemi franské. A mnohá 

jfná znamení stávají se u svatého mučedníka , 
jež Bůh činí podle svého milosrdenství. Jemu 

jest sláva a moc se Synem i Duchem svatým 

nyní i vždycky i na věky ve'kův. Amen. 

(Mense Septembri die 28,) 
(Incipit prologus de sancto Venceslao m t Ch ' t' B d ' ar yre ns 1. . ene ic, 

pater J) 

Stu,diorum igitur genera multiformia varias cuique mortaHum in"erere solen" " 
genus raClOne prestantissimum ima"inatl'onl's potent' 't ' 't" t lngemorum curas, qUlbus Id 

, "la ln enons um natura tum ť 'd t' 
senslbus subiectas intellectu discernere et ad vot h ,', d' e lam ln us na, res quoquo modo 

, a umana ln usus lUcun os gaud t ďffi g H' 
~~deratus, spreto caducorum Iudicro, superna intendit, ilIe extructós in alt hel n ere, ,1C namque m~nte 
s~h e~aestuans desiderat j hunc aetas iuvencula contra fas plerum ue ilIicit ilI um ?~ores ardenh, rerum fugaclUm 
vltas ln more s severo s ac salubres coaptat' huic ť bll' q d ' um. fngldae senectuhs matura Iongae-

t 'll' ' ar lS e lcae au ax prudencla appetibilem I ď "I ' 
mere ur, 1 1 operum diversorum Iabor artificl'osUS d 'd' "t' au lS " onam pro-Q , eSl lam eXlm1 , menhsque natu I bťI't 

Uldam vero litteralis speculacioni profunditatis infixi necnon libera!" , ra ~m su 1 1 atem extorquet. 
spicatius dedíti, frequentissima reputacione quo o d" 'd 1 OClO ?:r mlras e oquiorum venustates per-

, ' r lne Sl erum motus ac fixlOne tab'l' ď 
aut qualis mensura terrenae magnitudinis ambitum uad . . , non mu 1 1 lsponantur, quae 
certam metiendi comprehensionem asstdn"at qUO; qd' tamt tquaS1 latenh raclOne, per formulas geometricales ad 
t . ", e lC u o a per numerum decurrat su t't t' I'd' ahsque, aut per quas consonantiarum proportiones ti'I t ,mma quan 1 a lS So 1 1-

'f ' can ena emperetur naturalis vel qu " " 
ven alslque proposito eorumque difficm commixtione ta f da I " a OpIDlOnUm lmaglne sub 
scrupulositates investigare desudant, Alii autem studii s incit:i~:~~:um~ o:u~nt,lUm subre~~t disputacio, per artium 
et sublimius constituere volentes]*) Famam . t 't t' D u olnslstentespoetico,[alteralterumaltius 

, . au em ven a lS erga ei sanctorum me d" ta, I ' 
mtate mortalium obtutibus toties designatam incuri ' 'I' 1 moran a "es coe esti benig-

, ae quam eXlcla 1 neg egentia, fabuHs delectati, non pavent sub-

17 v K HOlKHbl4 vynecháno, G pedum nervi; 18 K omylem KjlOCKOT4TH' 10 K nljlR1E' 20 K ( ) 
ft , ' ,HCX01lJ4 = HCOX1IJ4 
HCTjlOCTjlO1l/4Ch\. ; 22 K Rjlh\3CTEW 23 V P II n '. 24 P" 25 

*) G ha ,em, AH!UJHh\f'O; v P ICT~ není' 26 v P Cl> není. 
bet: ad naeniarum garruHtates alta (var. alia) divertunt ingenia. ' 

21 P 
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dudere, Nec mirum, si grandia ac philosophicas quaestiones moventia huiusmodi sapientes a simplici compo
sicionum serie transduxerint, cum plures eorum, ardentius inhaerendo gentilium scriptis, non tantum quid in sacris 
gestis Iaudi divínae proferendum ac litterarum indicii s in posteros divulgandum postposuerint, verum quidquíd 
divinum ac menti devotae mitissimum simpliciter ac sine difficultatis perplexione videtur, penitus id quasi utili
tate carens abiecerint. Hac denique fortuna, uti plures existimant, res hominum volvente ac sublimium sagacitate 
rhetorum magis altiora spectante, nobis a tanta sapientum ac docta loquacítate admodum seiunctis, brevis tamen 
sedola subnotacionis, quamvis corrupte prolata, victoriosissimi imperatoris Augusti Ottonis secundi sacro iussu 
rusticitati nostrae imposíta, memorabiIis viri nomen gestorumque insignes mentiones paulo post dedaratura, se
quentis praecedat textus raritatem j quem vero quantum attenuat culpa viciose scribentis, tantum exornat sancti 
exceIsa dignitas, materiae causam operum sacra auctoritate designantis. 

(Incipit liber de generatione et passione sancti principis 
VenceslaL) 

I. 

[A prima omnium fidelium doctrinali institutione, pestifera žam haeresi cessante} vitaHs splendor dogma
tisirradianti diffusione orbem atra errorum caligine obfuscatum divinitus serenavit, Sed quia fidei salubris 
incrementa quo primum roboris sumpsissent exordium aecclesiastici, priore theologorum sollertía salutarium stu
diis textuum latius coruscante, libris inscriptum ac credulae posteritati certius praesignatum satis constare per
novimus: gentibus tamen quibusdam longo post errabundo anfractuum diverticulo ad normalis rectitudinem tra
mitis sacra illustracione redactis, nondum cunctae mundi nationes, quamvis praedestinatae, huius gratiae donum 
simul sunt sortitae, sed ordinante coelesti maiestate, quasi paulatim surgentibus diaboli detrimentis, feHcius in partes 
processit, Quarum quidem partium unam stili simplicitate praesentis exprimendam, incolis inhabitatam Sclava
nicis, aggredimur. Plaga , , , ceteris immitior ac fide tardior, nostrae prostratur intentioni j quam ipsa [ten'a] 
sacri pneumatis charistia ad christianae cultum professionis, quamvis sera, tamen beata conversione dig
nata est instituere, 

II. 

Quoniam quidem ab ipsis terrae incolis Bohemia regioni vocabulum sonat impositum, cui iam regnante felicis 
memoriae praeclarissimo rege [Franco rum et RomanorumJ Heínrico, quidam gentis í1Iius progenie darior ac 
potentia, in cives eminentior, Zpuytignev nomine, [filius Borivoi] principatus regimen sub regis dominatu im
pendens, divini cultus dulci voto attactus, sacri fontis mysterio regenerari non parum anhelans, baptismo mun
datur, et novo studio fervens, domos Dei ad beatissimae eius genitricis Mariae sanctique apostolorum principis 
[Petri] memorandam veneracionem construxit, in quibus postmodum innumera annuatim miracula ope divina 
cooperante fulserunt. 

III, 

Huius interim Iaudabilis vitae diebus, honestorum actuum exemplo, per naturae legem obdusis, frater eius 
aetate minor Wratizlav in principatum, se publico assensu eligente, successit, fraternamque ipse assecutus religio
nem, victorioso Dei athletae beato martiri Georgio basilicam deo dicandam, christianae credulus veritati, erexit 
Quo etiam post tardos temporum tractus naturaliter hominem exeunte, sobolem alta ammiracione mortaIibus per 
laudes frequentandam, filiorum scmcet tam natu quam etiam actu maiorem, deo dnectum Vencezlaum, [vivente, 
se]*) ac multo coelestium ardentiorem [elegii slbí successoreml. 

IV, 

Qui vero mirae claritatis ac amandae indolis [puer}. dum floridam iuventutis aetatem primum attigisset, 
patre adhuc vivo, ad litterarum disponi exercitia desiderans, paternumque crebro flagitamine deflectens animum 

*) Laurentius (FRB I, 172): hunc (Venceslaum) patre vivente eoque similiter exoptante ad , , , regendum 
•• postularent, quod ita factum est. 
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ret ingenium et mentem!, eius transmíssu in civitate Budec [a.d sa.cerdotem . v * ' , 

~:~e~:q~:t :O~:~:~i~;~:~í~ac1~ee::!~~~~Sci~::;i:~P~~=!;ía~~::~~:u~~s~a~~:oin~:~~m~!di~c~{u~ l~~:[::~~~~: 
carms Vlam lngresso, iuvenis ipse senum exem l'b . .' . l~ C um es , umversae 
tentia, favorabi1i populorum assensu in paterní Xu:a~~ti us de~larans, sub. r~gls seremSSlml Ottonis fulgente po
palis sedem dignitatis est elevatus. s successlOnem, se mmmm refutante, delectus, et in princi-

v, 
9ua~ gravibus tunc perturbantis molestiae diversitatibus principis novelli benig 't t ' 

cepto, lntnnsecus angeretur, non est admirandam, quoniam coelest.ia prae ceteris intu mdas, erreno lUre sus
posuit, ut quamvis publicae utilitati providendae debitor extitisset dei ~n o me~te devota pro
annis [pueritia.e ca.ritate a.nima.tus fuit] Plebis autem ' ', ta7en xraedulcl obsequlO fetl a primis 
strictionis legem non .inpendisset. sed h~c ambi uum n com~l1ssae ~rlII~en uen um veritus, si dignam civilis dí-

callem, ut neque hoc seculariter 'agendum omisi:set, ver~stu; o~e~~~l~:~: t::~~:~:~ quam saga~i~e~ arripiens 

;o~ e:p~~isse~d lEt postea. in ~ominibus rectam legem ordina.uit Ua pa.uperibus ut et ~:U~t~~;l~C l~n f~~~:~~ 
rmc1pa. 1 res1 ens nutu omma. modera.uU!. In decernendo providus, et misereri cui u ' , 

::~~: :~~~:t::ciliu~ cetsanda punitate, exorabilis: omnígenarum quaHtate poenaru~ ~: ťur~:r:u=ii~::l~e~:~ 
h' , ~e Slmp ex, morum, cashtate persplCUUs, bonorum promissíone erga potentiores haud tardus 
f lsque a~dmp!~ndls a~que devotus j lncolarum quoque inopum iam rusticitatem maioribus saepe in diligendo prae~ 
s:::;:~ :~r~:t~: ~:~::~:~ vee~U~:~umM a~mi~icu~o, necnon patria exulanti?~s consolator ac paternus fautor míro 

, ' o es us ln omnes actus, memorablhsque amator pacientiae et inter cun-
etas casuu~, ad;ersltates ~rt~dens moderator, substantiarum largissimus in pauperum flebiles indigentias dis en
sato:, hu~llitabs ~a~suehsslmae placidus exsecutor, in se plerumque severior, in ceteros ubi ue clemen~ior 
ommbus ln aetermtabs exemplum largiendo, miserando, inscios reformando, edoctos roborando ~erluxit, ' 

VI. 

. Hís ergo virtutum fulgentibus gemmis beatissimi iuvenis decorata coriversatio in tantum ad h ' t t' 
studium adamavit, [quandoquidem cum principibus et iudicibus suis in iudiciis s;deba.t'j 'f aec ~le a lS 
detentus mortali t t' ' d b't ' Sl orsan qUlS noxa 

. . ' [ ft sen en la quamVls e 1 a proscriptus, eius praesentiae, .. fuisset adductus si vero princeps ille 
mlsencor~s nu o modo eum potuU a. morfe defendendo liberare, occasionem a.liquam a. se ~onficta.m pro onens 
fo~as fUg1~~a.t:*J. ~~ sllngu~nis effusionis fa.cinus in se admitleret neue condemnationis exitum a.udir~ Tale 
e~lm conS1llUm mul cum d1lecto seruo sUO: si a.udieris meos principes capitis hominem da.mnantes fi' b 
elS u:e evoca., .c~usa. a.lfqua. ~onficla., ne in huius sa.nguinis effusione pa.rtem habea.m. Meminit e~i::r~!ti~S 
uerbl evangebcl, Dommo dlcenfe:] NoHte iudicare, et non íudicemíní nolite condempnare t d 
nabimíni (Luc. VL, 37.), ',e non con emp-

VII. 

Hoc ipse deo p.lenu~ íuv~n~s mandatum p~rfectius amando, ac periculose a quoquam mortalium presentiens 
non se~~:ndum, notabs relS cnmmosa ~~mpnaclOne pereundis benignissíme fparcens libel'a.ba.t a.d meliora. in
ducens. ) ~a.~c~res.o~nes l!er,or;znes cwlla.tes deslruxit et omnia. patibula.,t) quae per totam terra.m sua.m era.nt 
multa., succldl lUSS1f, 1pse mClp1ens, Felicibus autem eius a.ctibus a.uditis in terris a.lienis muZli cle i 't ' 
dei a.d eius misericordia.m aduenieba.nt et ipse eos] alacri munificentia ad ' 't d" l' Cl e serV1 

. d • • • se recepl, lvmoque amore 
erg~ ~roxlmos serva.n o sub oculis ei,us ad~xo, r.everenda caritate secum eos libentius commanentes curiose 
bemgmterque traetavlt, eorumque crebns saCrlsque mformatíonibus mens casta coelitus edocta fre t" d' 

d lt···. , quen lUS ln lS-
cen o excu a, ln mlram scnpturarum capacltatem prodivit fla.m latinorum quam gra.ecorum! Q'd 'd 

d ť t ď·· . ' Ul qUl nam-
que ocen lum s u la ln eo praeslgnaverant, honestis aetibus ipse complevit, quia omnium angustiae compassus 

*J Cfr. FRB I, 183 (Crescente fideJ: a quodam presbytero no mine Uenno (var. Uceno) j J. Pekař, 
WLL, 32, 37, n. 1. 

") Cfr. Úvod, p, 11, n. 3. 
"') Cfr. Úvod, p. 9, 

tj Cfr. FRB I (Crescente fide): Carceres destruxit et omnia patíbula succidítj Christianus (WLL, 109), 
Oriente iam sole (WLL, 412). 

J 
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inbecillitate quosdam lassantes caritativo visitavit solacio, [sed mortuos miseros et pa.uperes! ' , . neglecta 
[a. uicinis! . , , sepultura, [ipse] funebris obsequii tumulavit officio,*) fSed et gentibus adhuc secundum con
suetudinem pa.ganorum uetustam uiuentibus nouae fidei doctrinam bonam exhibeba.t, imperitos uero et in 
delubra. gentilium uenienles! (duml diis libandum alienis fignotisl frequenHus in anno concursantes beatae in
dolis iuvenculus conspexisset, ad hanc scelerosam edendis sacrificiorum vietimis communionem, quamvis saepe 
rogatus, mensae coelestis convivia prae omnibus esuriens, non tantum epulas refutavit illicitas, verum etiam 
profana convivarum sordibus daemoniacis lnquinatorum quam strenue aufugit [accursus et! consortia. Super his 
tamen errore pestifero depressis non parum sollicitus, voluta saepius scriptura, qua per apostoli dicta prae
cipítur: "Alter alterius honera portate" (Gal. VL, 2l, quosdam, aHquo modo ad verum summi boni tramitem 
flexibiliores, suavis alloquio persuasionis, f adhortans, supernae mercedis dona. promittendo reduceba.t, ul spretis 
quibus decepli fuissenl idolorum ima.ginibus, ad uel'am divinae mentis confessionem cum fide se inclinarent].**) 
Quosdam vero minus peritiae huius salutiferae capaces, corde duriores, sensusque vera intelligendi desidiores, 
iuxta monitum apostolicum "oportune cathezizans atque importune obiurgatus" .. ··) utriusque modi designans pre
mium, pro viribus conando, quoscumque potuit, tam ultronea quam coaeta etiam invitacione, ad patrisfamilías 
coenam, omnibus sumptibus habundantem [ad a.eterni ga.udii consortium perducebatl. 

VIII. 

Inter míra igítur [ieiunia.l •.. redeunte per annuas vices [magno Quadra.gesimali tempore, fame et ora.tione! 
sacer ipse iuvenis, saecularibus quamvis ob regimen negociis haud raro fuerit interceptus, indefessis tamen 
orationum large inter pauperes dispensatione volantium, operibus singulos ." produxit dies. Noetibus autem 
serenissimo instans pervigilio, lenis inmemor soporís, primo quíetis noeturnae conticinio, spreto fulgentis stratu 
cubilis, clam ceteris de thoro surgit, puerum cubicularem tacitus excitat, codícellum [manibus! eripit, palatium 
nesciis custodíbus egressus, comíte solum clientulo, aspera montium cacumina, vallium exitialia praecipitia, di
verticulorum ac semitarum lappillosa vel glacie horrentia inter civitates itinera, continua psalmorum ceterarum
que precum recitatione nudipes [el pedesferl síngulatim aecclesias quaeritando perlustrabat, in tantum itaque 
carnis afflictionem sufferens, ut scissis teneris plantís cruor defluus sparsím notasset vestigia. Domum autem 
reversus lel in cubile suum secreto], quae mens interius gessit ipse [sa.nclus! dissimulando, principalium item 
vestibus ornamentorum solio residens induitur, sed cara mundissima [cilicio subtus uestibus principalibus uestie
bafur!.tl Messis etiam inminente aestu, [media. nocte cla.m omnibus surgens cum seruo ia.m dicto, nudipes et 
pedester in a.gros suos exiba.t et ma.nibus propriis triticum metebat, et in ma.nipulos colliga.ns,ipse prop1'Žis 
humeris seruique sui imponebat] in secretiore domus angulo abscondit, ibidemque trituratis, et inter saxa tri
tico fracto ac ••• a sanetis manibus ipsius deligenter cribrato, cUm . fontis aspersione, quem ipse solus prae
sente tantum puerulo cum ydria producens verae Trinitatis invocatione signavit hanc farinulam massa naturali 
congestam, [miscebat proprio ma.nuum labore panesque coctos sacerdotibus ecclesiarum mittebat] in libas 
sacrificales fDomino nosiro Jesu Christo. Tempore anni autumnall seruo! accito nimiae fidelitatis iam dieto se
quaci, vinearum septa fipse cum eo] noctu transiliens fclam omnibus] fiscellulas utriusque.,. implens racemis 
[suis et dorso suo imponens, cum seruo suo domum reuersus, manibus suis exprimeba.t, et cum eos ad sa.cri
ficium diuinum optime pra.epa.ra.sset, nullo sciente alio nisi solo puero iam pridem sa.epe dicto] sicque diotae, 
conscio solum clientulo, infusum, secretiusque repositum, considerata oportunitate, inter clericos conprovinci
ales ret sacerdotes] cum oblatis, quas missali celebritati providendo ipse coquebat, let ipse a.equa.liter omni
bus! distribuit, O indíssolubile circa peetus castissimum fidei inviolabilis vinculum! O laudabi1is obedientie sec
tatorem devotissimum! O principis miram humilitatem, servulorum officia divini amoris instindu subire non 
pudentem! Qui mentis arduacontemplatione coe!estia, quae corde tenuit, intuitus archana, reverendam ac saluti
feram dominici cbrporis et sanguinis collationem tanto veneratus est ac dilexit obsequio, ut libaminis cultui 
coelestis, criminum contagia mundantis, non fidei solummodo militasset constantia, verum etiam fontis purga
tissimi exteriore instar servuli agrestis labore ac pia largicione sacerdotum religioni sortitus ipse fuisset. 

'l Cfr. Úvod, p. 9. 
") G habet: ut spretis quibus decepti fuissent idolorum ima.ginibus, a.d uera.e et inmutabilis, crescere 

vel minui nescientis, semper manentis, essentiam deitatis, mentes et uota cum fide inclina.ssent, superna.e 
mercedis dona. promittendo inaestimabilia, constantissime a.dorla.ri non destitit. 

"') Cfr. II, Tim. 4, 2: Praedica verbum, insta opportune, importune, argue -, 
tl G habet: ciliC'Íno subtus acumine dissulcabatur. 
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IX, 

[Nec celari oportet visionem eius propheticam, scilicet de Paulo presbytero deque eius domo, quam 
ipse expergefaclus prius sic narravU, omnibus dicens:! 

X, 

Thoro me accubantem, dulces amici vosque o fami1iares clientuli, noctis si1entio [terribilis! sustulit visio; 
quoniam Pauli presbiteri porticum tota aedificiorum sublimitate ac hominum cultu videbam penitus deso!atam, 
Quo viso moestus deicior, ac internae pro dei fidelibus sol1icitudinis molestia consternor, Sed tamen [visio
nem hanc ad creatoris, qui omnža scit, mžsericordiam dirigam, in quem et credo, et veritatem rei huius 
somnii solvam). 

XI. 

Domorum namque visa destructio felicem (aviae) meae Liudmi1ae, ' , , ac venerabi1is matronae, portendit 
obitum, lEt domus deser/a Pauli clericorum nostrorum et sacerdotum expulsionem e terra el)rumque sub
stantiae direptionem praefingit. Vidí enim genžtricem meam], tam !!enere quam operum etiam inquinacione 
!!entilem, [nec dignam nominari, alios consultores suos pessimos, deum ignoran/es caritate ampleclentem 
exstinctionem socrus suae medilari}. 

XII. 

[Quae verba eius sole lucidiora impleta sunt, nam mater eius mala, nescio quo pacto Dorogomir nomi
nata; consilio inito cum impiis viris dixit: Quid hac re faciamus, quia qui princeps debet esse, perversus 
est a clericis et a socru mea, et est sicut monachus?*) Perdam eam illosque propellam e terra.**) Statím
que missis consiliariis suis strangulavit socrum suam Ludmžlam. Exinde persecutio magna facta est cleri
corum et sacerdotum per universam terram Bohemorum et ecclesiarum deslructio. Et custodes in plaleis 
posuit, dicens /haec: Ubicumque videritis quempiam clericum eunlem ad fiZžum meam, ibidem eum truci
dateneve ei vUam concedatis.***) El exstrucUs pel' totam regionem idolorum fanis, omnem regionem ad ea 
converlil, sacrificia eis o fferens suumque filium ad ea cogens. lpse vel'O sanctus iuvenis, cum adhuc pue
rulus esset; matri suae resistere non valens, fa na quidem invisebat, neque tamen animam suam idolorum 
sordibus maculavit.t) Fuit imim] coelestis armaturae roboratus tutamine, let principibus delubra visenfibus 
quidem assisiebat!, cordis autem interna consideratione assensumin actibus dene!!at. [Obsel'vabatur enim ab 
omnibus hominibus ut a parvis Ua eUam a fortibus, oportebat enim. Nam gratia Dei erat in ipso et ab 
omnibus diligebatur. Fuit enim in sermonibus suis verax, in iudicio iusius, in consiliis pmdens, in gratia 
providus, in universa morum honestate clarissimus,tt) in orationem divinarum instttútionum saepe provolve
batur, quam] parvo inscriptam libellulo di1i!!entius occultiusque secum servando Isub veste! retinuit, depositis 
interim secularis ne!!otii curis, duodecies vel plus eo, ' , • sub secretiore cubiculi vel ipsius thalami silentio 
lorationibus secretis vacabat!, inter noctis vel diei certas vicissitudines casta intentione Christum laudando ad 

fjnem usque perle!!erat. 

'} Cfr. Christianum (WLL, 103): Heu, quid a!!imus quove nosmet vertemus? Princeps siquidem noster 
perversus est a clericis et ceu monachus factus , , • 

"} Cfr, J, Pekař, WLL, 48, n, 3, 
"'} Cfr. J, Pekař, WLL, 36, n, 1. 
t} Cfr, Cresc. fide, FRB I, 185: Interea vero mater eius ipsa, quae illcredula dei, cum crudelissimis viris 

inito consilio dixerunt: quid facimus, quia princeps debebat esse, perversus est a clericis, et est monachus? 
Misitque infelices viros per invidiam ad socrum .,. nomine Ludmilla, ut eam interficerent, qui et fecerunt, sicut illis 
iussum fuerat • , • et presbyteros multos cum clero privantes substantia eiecerunt de terra. Tunc impleta est 
eius {sc. Venceslai} prophetía, quam nuper praedixerat , " Denique cum hi omnes praedictí malivoli irent ad 
immolandum demoniis a!!nos atque porcellos, ut ederent ex his nefandissimis hostiis, ipse autem oportunitatem 
quaerens subtraxit se ab eis, et nunquam contaminatus fuit in escis eorum. ltaque et potum, quod (!) eis pro

plnabaÍl.t, nunquam !!ustavit. 
tt} Cfr, Ut annuntietur (ed. A, Podlaha, p. 13) 1. recensio: verax in sermone, in iudicio iustus, in con

silio providus, in bonitate conspicuus, in universa morum honestate clarissimus ••• , in II. recensione simi1iter j 
ch ... etiam Christianum (WLL, 108): verax fuit in sermone, iustus in iudicio, fidelis in commisso 
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XIII, 

Transcursa interim annorum iuvenilium tam felici aetate, in viri1is animi robur dux ipse .altius conscen
derat j paulatimque suorum vana sectantium consilia viriliter abiciens, eorumque errabundam a vero [deo] igno
rantiam non modicum abhominatus, die quadam [omnium) militum et amicorum contione in palatio facta, huiusmodi 
ipsos effamine increpationis alloquitur: O amici et fideles, utínam Christi! ICum ego a parentibus meis traditus 
essem, ut libros addiscerem, in eis doclrinam Pauli repperi,/ quo ait: Cum essem parvulus, loquebar ut par
vulus , • , quando autem factus sum vir, evacuavi quae erant parvuli (I. Cor, 13, 11). Hac quippe sententia, 
modo me ipsum intuendo, quoniam primo jpropter omnia verba haec! vms ego, , • [ad virilem anlmum per
venire] ardentíus desidero, sed puer e!!o in principatum vestra censura patri mortuo natu fratribus maior succe
dens, per le!!um frena moderata et rem publicam deo praestante et patriam contra infestantium molem pro viribus 
tutavi [voloque implere sermonem, quem dixit propheta David: Super senes intellexi, quia mandata tua quaesivi 
(Ps. 118, 1(0)]*): vos autem, quia cordibus er!!a summam veritatem speculandam desides fideque mihi manetis 
dispares, quam plurimum in consi1iis vestrae perversitati amabi1ibus , • , hactenus iam patior [ulterius iam nolo 
patij, iuxta scriptum retromissa iuventute vir effectus, quae sunt parvuli evacuabo j praeceptí actibus domi
níci, vestrae ulterius non obaudiens nequitiae, superna roboratus clementia insistam, Quocirca vanescat susur
rationis vestrae adversum me conspiratio j cessent saeva [malorumj publicis conventibus inter vos consilia, 
Pacis amor domi forisque in re!!no ferveat. Ne!!ocia cuiuslibet utilitatís iudicum eversione non damnentur. Parri
cidiorum scelera, quibus poHui soletis, a quoquam ultra non praesumantur, Haec le!!is Imandataj si summi 
re!!is metu [non metueritisj. nostra ira in scelerosos dei zelo accensa, quemcumque huiusmodi reum capite 
truncabit, [Quibus dictis, matrem suam, impietatis parentem e terra expulil a sej.o'J Finito excellentís allo
quio iussionis [principes regionis et conlurati et consiliarii] domum pavidi redeunt, superba mentium fasti!!ia 
, , • deponunt , " ad tempus modicum moliri (desinunt), lam tunc deo serenante comprimuntur aliquantum sub 
eius manu barbarae motiones j sur!!unt autem catholicae reli!!ionis leta incrementa j quoniam divino cultui templa 
dicata, paulo ante infidelium ne!!lectu -cadentia, stabili reparatíone fundantur, clerici patria bonisque privati, 
beni!!na lar!!itate revocantur j statimque non tantum restituta, verum sancti viri plurimis adaucta muneribus sub
stantia locupletantur, et tota per has partes tali sub principe • , • con!!audet aecc1esia. 

XIV, 

lEt audientes hanc famam de sancti principis largitate multi conflueb3.nt ex Bavaria et ex Francia 
et ex Suevia, et ex ceteris provincíis adveniebant porfantes ei reliquia8 et Ubros varios, quae ipse auro suo 
et argento et vestimentis pretiosis et crusinls emebat, et fidem reclam per tolam regionem christianam re
slituit .. . j .. o, ) 

xv. 
(Tunc] frater eius Bolezlav aetate minor, mentis perversitate et actuum qualitate execrandus, diabolico 

tactu instinctus, furoris nequitía contra virum dei saevienter armatus, re!!ni fraterna manu rapiendi cupidus, 
cum [ne/ariis viris diabolis ei morfem per scelus inferre volebal}. Sed divinitus praedestinacione rem, post
modum tamen futuram tum [de se veraciter patefactam comperit sanctus. Eodem tempore! vir deo carus voto 
[proposito cogitavit in corde suo templum aedificare deo et victorioso athletae et marlyri eius Vito. Kt missis 

O) Cfr, in M, S. Monac" Mon. Germ. Hist. S, S. IV, p, 218, n. w)j FRB I. p. 156, n, 2, in fine cap. XIII 
le!!, Gumpoldi additamentum, sumptum e le!!. Cresc. fide (cfr. FRB I, 185), ubi etíam le!!itur:, .. Poterat 
enim (Venceslaus) imitator fore psalmistae, qui in spiritu díxit: Super omnes docentes me intellexi, quia testi
monia tua meditacio mea est (Ps, 118, 99) •• ,j Ut annuntietur (ed, A, Podlaha, p, 5): , , , versiculum in eo 
imple tum affirmabant, quo dicitur: Super senes etc, 

OO} Cfr. I. le!!. veteroslavicam de S, Venco (p, 14), Christianum (WLL, 104) j utraque tamen Vita mentio
nem facit etiam derevocatione matris j Ut annuntíetur (ed, Podlaha, p, 11) proutí haec Vita Nikolskiana 
non meminit eiusdem revocationis. 

000) Cfr, in M, S, Mo,:!ac" Mon, Germ, Hist. S, S. IV, p. 218 n. w) j FRB I, p, 156, n, 2, et ib. (Cresc. 
fide), p, 185: In tempore autem illo multi sacerdotes de provincia Bavariorum et de Svevia audientes famaro 
de eo confluebant cum reliquiis sanctorum et libris ad eum, Quibus omnibus habunde aurum et argentum, 
crusinas et mancipia, atque vestimenta hi1ariter, prout unicuique opus erat, praestabat. Hi quoque omnes ma
!!istri mirabantur in doctrina eius, 

17 
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ad episcopum Ratisbonensem nunliis dixit: Pater meus aedificavit templum sancto Georgio, ego autem cum 
tua licentia opto condere ecclesiam sancto Víto martyri Christi. Quibus auditis episcopus Tuton, expansis 
manibus suis in coelum ad deum, gratias agens Christo dixit: lle et dicite filio meD felici Venceslao: Slcuti 
animo cogitasti, Ua iam ecclesia tua conslat ante deum in coeUs constructa.j*) 

XVL 

[Quo responso episcopi audilo Venceslaus constitutis opificibus ipse coepit portare in humeris suis 
calcem et manibus suis fundamentum posuit et finivit.j**) Invitato íam dieto episcopo in honorem sancti 
Vití. " consecratur; íbídemque plurima (miracula et signa fiebant usque ad hodiernam diem, dlabalo vel'O 
multa damna. [pse vel'O sanctus voluít Ire Romam ad sanctum apostolum Petrum, tradíto princi pa tu fratri 
suo, ibique mundo renuntiare, sed propter ecclesiam hane, quia nondum ad finem perducta erat, idcirco 
moram faciebat. Sed sicut qui magno aestu fenUm demetit sititque aquam, ita et sanctus desiderabat marty
rium et sanguinis effusionem, sed non de manu fratris sui.J***) Sed (dei) largíssimí remuneratorís proví
dentia ret meritorum fidelium recompensatorls, convenienter hanc ei dedit mercedem in sua patda, quam 
in alienis terrls expetiverat. Neque hoc eius facinus possumus sUentio praeterire, insigne mortalibus Deique 
angeUs iucundum ac timentibus Deum admirandum nec unquam inter homines auditum, quod pectora sancti 
saxis duriora porlabant in corde. Coactus enim aliquando a fratre suo et a principlbus suis, fiUorum pro
creandorum causa, cum muliere concubuit, et ex ea procreavit filium lzbrjaslav nomine. Et. dixit ad eam: 
Ecce iam multum peccavimus et lniquitatem feclmus, iam ab hac re deslstamus, germine secundum natu
ram humanam suscepto. Nos duo Intel' noS: tu me fratris loco habe, et ego te loco sororis. Cui sermonl 
illa cum assensisset et coram Deo ipso eam suscepisset, aliquando peccavit cum dllecto servo eius. Quod 
sanctus lpse cum vidisset, dixit: Cur mentita es coram Deo? Tibi licuit nubere aut non nubere. Sed ne ausi 
sltls culquam hoc proferre, dOllec ego de hac re mecum considerabo. Et facto convivio magno, nullo sciente 
consilium hoc, nuptum eam dedit sororem faciens eldem}. 

XVII. 

{Frater autem elus natu minor Boleslav iam nominatus, cum comperisset eum Romam proficlscl velle, 
coepit multa mala contra eum occulte moUri multasque insidias parare. Consilia in domibus eorum inibal 
deliberationes habens cum pravis consiliariis in virum sanctum. Quorum cuncla consilia non latuere sanctzim, 
sed tacitus rel hulus exitum spectabat.} t) 

XVIII. 

(AUo autem tempore convocatis consiliariis suis frater eius: Perpendite, inquit, quomodo eum inter
ficlamus. Qul el haec responderunt: Nequaquam eum aUler potes lnterficere, degens sub elus potestate, sed 
roga eum, ut veniat domum tuam ln clvltatem Boleslav, et hic eum poles lnlerficere, vocans ad se. Qul 
precibus venlam impetrans a fratre cum consiliarlls sUls, convivium magnum splendidum paravit in memo
dam, ut alebat, sanctorum Cosmae et Damianl, et missls nuntiis ad fratrem Suum dixit: Frater, sollemne 

.) Cfr. Cresc. fide (FRB I, 186): Eo namque tempore cogítavit templum aedificare domino, et per nuncios 
sciscitavit urbis Radesbonae episcopum religiosum, nomine Tutum, dicens: pater meus .aedificavit templum 
domino deo, ego autem cum tua licentia similiter opto condere ecclesiam domino deo in honorem sancti Viti 
martyris Chrísti. Episcopus autem Tutus expandit manus suas cum gratiarum actione ad dominum ovans et 
dicens: haec narrate filio meo felici Vendezlavo dicentes: iam ecclesia tua constat ante dominum deum venus
tissime constructa. 

•• ) Cfr. Cresc. fide (FRB I, 186): Cumque narrassent secundum iussionem episcopi, valde gavisus fuit, 
et convocatis omnibus deo opitulante ipse incipiens míro ordine fundavit ecclesiam in nomíne sancti Viti. 

••• ) Cfr. Cresc. fide (FRB I, 186): Ipse vero sciebat, ~t sicut homo in aestu diei foenilem metens sitiet 
aquam, ita ipse procul dubio desiderabat martyrium percipere; sed non de manu fratris sui • •• In tempore 
autem illo voluít ire Romam, ut papa eum indueret vestibus monasticis, et pro dei amore relinquere voluit prin
cipatum, e dare illud fratri suo; sed non potuit propter ecclesíam praenominatam, quia nondum perfecta esset. 

t) Cfr. Cresc. fide (FRB I, 186): Tunc autem frater eius iunior et peior nomine Bolezlaus diabolica fraude 
deceptus, cum impiis malignum inierunt consilíum contra praedictum virum beatum, ut eum perderent. Ipse 
vero scieba ••• 
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magnum in memoriam sanctorum paTavi. ltaque rogo maleslatem tuam, ne deneges venire ad nos. Sanctus 
vel'O nuntio eius respondit: Sollemne fratds sollemne dei est, et ego me ad nutum eius praeparabo. Quae 
omnia eorum flagitia et consilia sanctum non fugerunt, sed omnla novít. Statimque se armis ornans cum 
delectis suis, conscenso equo coepit ludere, currens coram eis in aula sua et dicens ad· eos: Nonne egomet 
cum vobis Bohemis (= éechi) equo insidens ]'eperire possem adversarios nostros? Sed nolo. Quibus dictis, 
ad fratrem profectus esl. Frater aulem eius cum omnibus officižs et honoribus ei obviam progressusest 
summa cum lenitate.] *) Cuius mansuetudini quamvis falsae deo dignus Vencezlaus multum congaudens, {cum 
inter se laeti exosculati essent] atque consertis invicem manibus, domum gaudio introeunt. Epulis discumbunt. 
Vinoque post longum quibusdam .•. saturatis, fraus conflata {non potuit celari a molientibu. sancU viri necem]. 
Qui malivoli, mucronibus veste iam teetis, ter surgentes, terque iterum quasi quodammodo lassi sedibus se in
clinantes, viribus saltim et audatia omnino emolliti, eo quod nondum divinitus iussa venerit passionis hora, 
inlaesum eum dimiserunt, Huius rei ipse haud inscius, periculo non pavidus, divini tutaminis securitate ani
matus, quamvis cuiusdam clientuli {fratds sui} in aurem susurrantis cautela, quomodo contra eum moHti fu
ednt, praestrueretur, sed eo tamen non motus, fratrem ceterosque considentes exhilarari, quasi hospitis grata 
vice, amabiliter rogavit, Et paulo post amota mensa surgit, impletaque vino patera, modestae salutacionis dieto 
omnes dulciter huiusmodi alloquitur: Salutet vos salus omnium Christus! Calicem, quem manu teneo, in sancti 
archangeli [nomen}**) ebibere, unumquemque nostrum ne pigeat, [ad cuius lestivum diem commemorandum 
cras nobis ieiunium incidit}, hoc amore spiritalítatis eius altitudinem •. , venerantes, ut quacumque hora lex 
naturae ad extrema nos deduxerit, {in paradisum aeternum dignetur nos in pace suscipere. Amen]. Statím
que post verbum laetus ebibit, singillatim omnibus eodem amore singulos scyphos ebibendos blandissimo pro
pinat osculo. Intrepidus autem {in cubile suum dormitum abiit}. 

XIX, 

Noetis autem sequentis cursu, orationum ac elemosinarum curioslsslma desudans instantia, futurae con
scius mortis, pro Christo (ultror··) pati devotus pernoctavit, {Fl'ater tamen eius dixit ad suos: Non possu
mus eum u.Zlo modo interficere, cum comites eius sint cum eo sobrU, sed scimus consuetudinem eius hanc, 
quod ut przmum sonum campanae tempU audierit, soius thoro prosiliel et in templum curret, neminem ex
spectans. Dicamus ergo sacerdoti, ut matudus campanam pulsef. Quod et lactum est ita. Audito namque 
signaculo campanae sanctusvlr} _non segnis thoro, ut iam est solitus, prosiliens, aecclesiamque properando 
ingressus, cantum noeturnalem laudesque matutínales modesta intentans auscultacione, post plurimas oraciones 
domum lassis membrís aliquantum sommo reficiendis divertitur. Rubente iam primum aurora, execrabili me
moría scríbendus Bolezlaus, viri sancti germanus, ..• specu quo latuH, more lupino, cum ex adverso agnum 
furtí:ve lacerandum irruit, ipse cum aliquot sequacibus huic sceleri comparibus furibunde progressus, et mucrone 
SUCClDCtuS,_ • • . media via o bvius restítit. Quem sanetus ipse mitissima inter salutando benignitate ita alloquitur: 
Ave, frater dileete! grates immensae dilectioni tuae a nobis sint relatae, quia honorífice dispositocheri con
V1V10 bene nobis et satis iucunde (val'. abunde) ministrasti. Tam dulci pessimus ille non respondens allocutioni, 
sed extraeto cicius ense, in saneti capitis vertícem, ut fortius valet, percutiens rut: Melius hodie tíbi prae
paravero convivium! Sed ferro resiliente et nec vulneris tandem signum annotante, geminatur ictus, Quo nihno 
magis laedente, tercio ferire cum veli!, , .. ensis manu territí {servi diaboli] excidit. Quem (ensem] statím 

.) Cfr, apud Laurentíum (FRB I, 175-176): Quibus (proceribus} ille (Boleslaus): Quomodo, inquit, uti 
consulitis, eum interficere possumus, cum ille in munitissima, ut nostis, degens urbe totius regni gubernacula 
possideat: nos vero pauciores numero existentes, tantae potestatis prorsus impares iudicemur? Tunc illi: ecce, 
aiunt, sanctorum imminet festivitas martyrum, Cosmae scilicet ac Damiani, quibus annuum solitus es praebere 
obsequium, Fucato itaque utens consilio regem suppliciter adire ne pigriteris .•• Initis igÍtur talibus iniquitatis 
consiliis aliquo elaventi tempore idem execrandae germanus memoriae regiam adiit urbem . •• Rex tantum 
sui dignetur servi postulationem aurure fratrisque sui non dedignetur teeta subire (- dicit Boleslaus ad Vence
slaum -l, sanetorum quippe imminent sollemnia martyrum, Cosmae videlicet et Damiani, quos annuatím solitus 
sum debito recolere festo ••. Cumque a sagacioribus quibusdam notae sibi ex parte insidiae fierent, ille (= Vence
slaus) continuo tale dedit responsum: •.• militari stipati manu studeamus adimplere pollicita muniaque solem-
nia tantis· exhibeamus martyribus. . 

•• ) G: in saReti archangeli Michaelis amorem; cfr. Cresc. fide (FRB I, 187): in nomine beati arch.· 
Michaelis; similiter Christianus (WLL, 112). 

• •• ) G: habet iura! 



132 DRUHÁ ST AROSLOV. LEGENDA. (64) 

sanctus Vencezlaus per capulum surnplens et supra scelerosum fratris iam inermis (capi/los eius prehendens)*) 
verticem •.• librans: Vide sne, inquit, (frater meusj? Verti in te posset tuae C'rudelitatis exítium. En, unde 
prohibeor fraterni sanguinis fieri effusor? Sed nolo, de manu mea ultimo examine sanguis, o frater, tuus quae
ratur in me. Reeípe gladium, [tibique) supplieíumj quae sunt agenda ne differas in longum (eosque voca, qui 
le docuerunt, nec ipse in frat!'Žs sanguine peccaveris). Resumpto iterum frater impius ferro, altum quasi vineí 
metuens clamat, in auxilium sui socios vocat (dicens: O coniurati, qui me docuistis, mihi non subvenietis?),**) 
se quasi coadum et a fratris impetu prius laesum repugnare simulat. Mox socH magno clamore vocati ac
currunt, causam quasi. sceleris inscH de tumultu quaerunt, domini sui fervidam sentiunt iram. Eoque iam tunc 
sceleris auctore quarta vice sacrum caput per idum saliím confringente, omnes simul armis irruunt, certatim 
membra lanceis gladHsque perfodiunt, (et tamquam a lupis discerptum (corpus)/ humi prosternitur semivivum. Cre
btescunt íterum iterumque saevae gladiorum percussiones j sánguis innocuus effundítur, corpus labe vacuum lninu
tatím quasi a canibus laceratur. Anima sacratissima carnei clausura domícilíi sub tot vulnerum exuta tormentís, 
nobili triumpho angelicis subveda manibus, summi remuneratoris aspedum gaudio visura, et inter gloriosos 
martírum ordines per aevum consessura, sub 4 Kalendarum Odobrium perpetuo laetantia regni coelestis in
gredítur consortia. 

xx. 
Sacrum autem corpus credulorum pauci, qui aderant, venerabílíter sarcofago includentes, celebrato a cle

nC1S funebri obsequio, extra aecclesiam, certaminis loco vicinam, condiderunt. Succedente post hinc in regnum 
nimiae peruersitatis duce Bolezlao, saevítiaque eius in catervas fidelium furente, non multo post beati virí 
necem [mittens Pragam interfecit omnes eius amicos et clericos et servos eius intercipiens omnes percussit 
et Ziberos eOl'um in flumen proiecit}.***) 

XXI. 

Perada fortissimi dei athletae venerabili passione, ministri quidam sanguinem, qui per tabulas aecclesiae 
ipsa martirii hora aspersus apparet, iussi aqua Iavantes, penítus absterserunt. Posteraque die illuc venientes, 
non minus quam cum primum parieti adhaesít cruorem ipsum eodem Ioco dilatatum conspiciunt. Non parum 
ipsi hoc viso territi, aqua iterum allata, multo studiosius abluere decertant. Crastino autem probandi causa, 
si etiam adhuc frustrati sint, redeuntes, non minus tindum sanguine parietem, quamvis ter ablutus videatur, 
agnoscunt. Quibus multum super hoc mirantibus, eoque abluendi labore post inde cessantibus, usque hodie 
sanguinis eiusdem intinctione paries ipse pro signo venerando nítescit. 

XXII. 

Ut veracium saepe nobis relatu patefadum est, post constantíssimi triumphum athletae [Ch!'Žsti] omnes 
sanguinis effusores • • . superno incussi furore, aut demonum potestate rapti inter homines postea non com
paruerunt, aut versa ! humana} natura, canum latratu vice loquendi utentes, dentium stridore morsus imitantur 
caninos, aut misera corporum ariditate siccati (vilam suam male finierunt], necnon (aZii] auditus [el loquendi 
ľacultale] .. ; privacione, vitam ... odiosam !omnibus proximis suis male] finierunt. [Sed el ipse frater eius, 
sicut narrant muZli antiquiores, saepe a daemonibus oppressus, et manibus virorum suorum et famulorum 
suorum detentus, cum animum recepisse~, ait: Haec vos mihi fecistis, quia vobis obsequens aureum caput 
éius apprehéndi, et hoc in me apparet. Attamen hi omnes, sicuU diximus, priores quam princeps eorum, 
vUam suam maLe finierunt]. 

XXIII. 

Quiescente ibidem, [ubi necalum est), per trium spacia annorum venerando corpore, fideHbus quibus
dam nocte visum est, ut, deo rem insinuante (corpus sancU) ad aecclesiam sandi Viti martíris, quam ipse iam 
construxerat, reHgiosiore condendum sepultura transferri debeat. Qui somno emersi vis o credentes, (sed revera) 

') Cfr. Ut annuntietur, Úvod p. 10. 
"j Cfr. Cresc. fide (FREI, 187): eia, ubi estis? adiuvate me; Christianus (WLL, H4): Mei inquit 

ubi estis? Domino vestro quam pessime succurritis ••. 
'00) Cfr. Christianum (WLL, 115): .•• civitatem Pragensem adeunt et omnes amicos eius ... morte peri

munt et infantes eorum vivos in profundo fluvii Wltavie dimerserunt; etiam in I. leg. veterosl. (p. 15), et in 
bohelnica recensione Cresc. fide (WLL, .36 n. 2). 
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principis tyrannidem metuentes (tacuerunl. llerum atque iterum eadem visione apparente et nimis horribililer 
eos perterrente, non potuerunt dissimulare, sed narraverunt principi, quae sibi fuerant ostensa.*) Qui tam
quam e gravi somno expergefactus, nec tamen timore dei perterritus, sed homines veritus, praecepil sacer
dotibus, ut irent nocte et corpus sancU inscientibus cunctis afferrent. Profecli igitur ad locum sanctum cum 
orationibus, venerabile corpus martyris in arca super plaustrum posuerunt eademque via, qua venerant, 
redierunt, volentes mandatum principis noctu exsequi. Cumque pervenissent ad rivulum quendam, cui voca
bulum Rokytnice,**) tam vehemenU a deo facta inundatione !'Žvi, ut et pontem dissiparet et ligna abriperet, 
slabant ex adverso circumspicientes, ubi Ligna ad ratem cons/ruendam reperirent. Et non invenientes de
Ziberabant), quid facerent. Dum in hac versantur angustía ! et eura}, subíto erectis obtutibus, (miraculum viderunt] 
dei praesente virtute, (equos cum plauslro altera stantes ripa nec una quidem aquae guita conspersos.***) Verba 
mira similia Us, quae de Petro apostolo: Petrus super mare ambulavit iussus a Deo, corpus vel'o sancU 
in momento tempo!'Žs franslalum esf. Quis de hoc meditatur, quonam modo sit translatum? Nonne divina 
virlus transtulit?) Quo miraculo ipsi aHquantum haesítantes, transnatato supra caballos rivulo (secuti sanclum 
corpus] ad locum praedestinatum citius applicant, aecclesiam •.. deum laudando introeunt (noete clam iubenle 
frafre eius, sed divina virlule collustrati, omnibus hominibus viderlUbus el glorificantibus Deum]. :Foribusque 
diHgentius obseratis preeíbusque sinceriter effusis, sarcofagum aperiunt (candeU.~que aecensis infuebanturj. t) 
Et ecce corpus carnea adhuc mole integrum et per cunda vuInera sanum, ••• nisi solum vulnus fraterno ense 
factum, quod se dehiscens sanguine visum est (tepidoj madere. (Laudabile viri dei medtum, et iure stu
pendum preeonium, idem meruisse beafum Wencezlaum, quod sieuli quondam prophela Jonas promeruit, 
qui absorptus a eeto post tres dies sanus in aridam evomitus esl: Ua et huius corpus, quod magis mira.n
dum, non pufridum nec eOl'ruptum, sed sanatis vulneribus lribus annis post iussu divino terra restituUJ. tt) 
lnduso iterum !eorpore sancU) sub ipso altaris aditu [in meridie], comitante fideHum turba, interque sonan
tibus clerícorum ymnis, preeíosum corpus celebri memoria venerandum condiderunt. lbi vero divina saepius 
corruscante omnipotentía, innumerabilibus miraculorum signis feHx exultatío [omnibus] fideHbus [fil] terror
que incredulis, tantí viri meritis, frequentissime clarescit. Cuius autem transIationis tempus [indictione quarla] 
sub 4. Non. Marcii [eum dormitione eius redeuntibus annis celebratur]. De virtutibus autem, quae pietas 
divina, per meritorum eius orbi clarescentem gloriam [saneli] post [quae usque adhuc operantur], ttt) ser mo
nis nostri transcursu curiosa interseratur mentio, condignum videtur. 

XXIV, 

Quidam crimine iudiciario captí, palatium sub vinculís ingressi, principis iussu carceri includuntur,tena
tioribus infra Hgaminibus per manus ac pedes sub crudelí cu sto dia impHcantur. Qui media noete, ut erat ne
cesse, pervigíles, stríctura compedum et manicarum miserabilíter contriti gemitu amaro corda pulsantes, in 
huiusmodi verba oratíonis ••• omnes simul flendo proruperunt: O summe gementium consolator deus, coeli 
terraeque mirabilís creator, aspice nos mortis iuri destinatos, et per suffragia dílectí tui Wencezlai [martyris], 
qui semper iam in mundo vivus, miseris •.• benignus exstitit defensor, ab [hac] instanti damnatione educere 
nos lniserrimos dignáre. Fada oracione, media pars carcerís, qua custodes stantes vigílabant, ••. obnubílatur, 
extíndisque intus ••• vigilum lucernis, cetera pars, qua vinctí iacent, quasi sole clarissimo serenatur. Et ecce, 
vox repentina. coelítus ••• emissa, vindis in aures tonat: [Surgentes exite hinc].*) Qui ergo tam pavore quam 

Oj Cfr, Ut annuntietur, II, recensio (ed. Podlaha, p. 45): que reuelacio cum tempore aliquanto propter 
metum impHssimi Bolesslai a fidelibus fuisset cela a, tandem ex assiduitate nimia amplius latere non valens, 
in medium est prolata ••• 

• 0) Cfr. Chrístíanum (WLL, 117): ad rivulum quemdam, cui vocabulum Rokytnycze est -. 
"0) G: pIaustrum altera stat ripa, undique secus aquae humiditate intaetum. 
tJ Cfr. Chrístianum (WLL, 117): T unc quoque accenso lulnine intuentes ••• 
tt) Cfr. sermonem "Licet plura", WLL, 385: O laudabíle vid dei meritum, et o iure stupendum preco

nium, idem meruisse beatum Wenceslaum, quod quondam propheta Jonas immensi ceÚ conclusus alvo pro
meruit. Quem utí more insoHto, sed et alias inaudito absorptum enormis piscis sanum evomuit: ita huius corpus 
et incorruptum et obdudis cicatricibus iussu divino terra restituit. 

ttt) G habet: dignata est operarí; cfr. Cresc. fide (FRB I, 188): et sepeHerunt iuxta altare, ubi opitulante 
domino per intercessionem eius multa operantur mirabilia usque in praesentem diem. 

Oj G: ut surgant, indixit -. 
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laeticia stupefaeti, membra silenter movent. Statimque vineula in partes disrupta decidunt, manus solvuntur 
ac pedes, apertoque . . . eareeris hostio, laeti exiliunt. Ita dei nutu expediti laudes Christo sanctoque eius 
martiri Vencezlao inter populos referunt .•. 

xxv. 
Inter quos gentilis quidam, baptismi gratia nondum mundatus, cum se iam per beati merita Veneezlai morte 

hberatum senserit, ad fidem eatholieam ••• eonvertitur, salubri lavacro [baptismi) purgatur, firmataque fide, 
ae dei .•• amore, natum unieum, quam aeque propria vita dilexit, in clerieatus officium dei servitio adbeati 
martiris aeeclesiam se daturum promisit. Hoc postmodum impleto, eredens ipse deoque serviens [cum multos 
anflos vixisset, requievit in Domino]. 

XXVI. 

Huic [miraculo] quid aliud non minus sueeedit miraeulum. Iuvenculum quendam eubieularium ••• :) cete
ris fideliorem servulis eiusque secretis aptiorem, vir sanctus iam saeeulo vivens admodum amavit; euius etiam 
superius meminit seriptum. Qui carissimo privatus domino, lamenta tristis per [omnes] dies frequentavit, 
et non minus plura factorum eius exempla, quorum ipse conscius est, inter multos laudando dilatavit •. 
Dux vesanus •• , rapidissima suceensus ·ira, suspendio.. eum interire iubet. Suspensus namque, ut vera bo
norum testantur dieta, post biennium non aliter quam viva et sana solent hominum capita, florenti canicieper 
pilos [corporeos et ungues] crescere atque eandeseere visus est. [Et aquila ad custódiendum corpus eius 
super eo sedens visa est, a Deo missa omnibus diebus, dum pendebat, ne volucres eum aftreclarenf. Sed 
et lignum aridum, in quo suspensus est, frondescere coepit ramosque protulit]. 

XXVII. 

Interea captus quidam severa iudicis sententia, in similem carceralis custodiae poenam, a1tera die peri
mendus intruditur et • • . multo strietius vincitur. Qui etiam amarissime flendo sanctum dei Vencezlaum intimis 
ad sui auxilium precibus vocavit dieens: Sanete dei martyr, si tantum, ut homines dicunt, apud altissimum 
deum obtinere vales, interveni pro me morituro, ut tuis liberatus meritis, ad eriminum purganda eommissa 
miser ego praesente aliquantulum diutius vita subsistam. Statimque, ut oratum est, ruptis quam fortiter vin
culis, dei gratia nesciis eustodibus carcere est exsolutus; sed extra astantibus [quibusdam] paganis iterum captus, 
nimium constdngitur, ••• priorem repetit oracionem; ac mansuefactis gentilium cordibus, sponte eum solvunt 
ac dimittunt. At ita denuo liberatus, laudes deo et beato duci per terras [omnes] eundo magnificavit. 

XXVIII. 

Mansisse fertur eadem civitate, qua sanctu:n requiescit eorpus, mulier quaedam visu orbata, manuuin 
recurva inflexione ab ipso iam ortu contracta ••• Quae •.• die festivo, aecclesiam saneti Viti martiris ingres sa 
et ante sepulerum beati Veneezlavi, quo desideravit dueta, orans prostrata, tamdiu precibus lugendo perse
verat, quoad eunetis cernentibus saneti viri [sanlltione] visu inluminatur et manuum salva restHucione [domum, 
suam revertii]. 

XXIX. 

Postea quoque eaptus quidam ab his, quibus aliquantum pecuniae sub aeeomodacionis pacto debuit, 
diuque sub vinculorum districtione, quo debitum solvat, contdtus est. Sed eeteris inminentibus negociis, aliquo 
per urbem ipsi vagantes, vinctum interim eum inter viam pubHeam et aecclesiam deforis sub custodia iaeen
tem dimiserunt. llle media :versatus angustia, manus contra portam aeeclesiae levavit, hoc modo precatus: 
O dux mitissime martirque sanctissime, cum iam multos ab impiorum manibus sanctitas tua ad magnum deum 
intercedendo eripuerit, exoro miser, ne me obliviscaris ligatum, sed •.• pietate hinc me facias exsolutum. 
Praesente cÍcius dei clementia, beati martiris precibus quasi ferrea acie concisa, subito dissociantur vincula, 
ipseque dei templum grates rependendo ingressus, prolatisque ad deum et sanctos martires orationibus, liber 
domum remeavit. 

*l G: nomine· Podhiven; cfr. Pekař, WLL, 432. 

[67] LEGENDA NlKOI.SKÉHO. 135 

xxx. 
Franeorum igitur provincia vir· quidam pedum ineessu ab ipsa iam infantia carens, et viciata natura non 

gressibilis, sed reptilis per terram se contrahendo incedens, nocte quadam per soporem visione intremuit, quo
niam mirae pulchritudinis vir, albis indutus, lectulo assistens, claudum exeitat, ac salutem monstrat dicens: 
Quoquo modo valeas, o pauper, surge, ae Pragam, Boemiae civitatem [nuncupatam], quamvis omni data pro 
vehieulo, quo feraris, substantia, proficiscere, eoque perventus, aeeclesiam saneti Viti martyris, qua sanctum 
Vencezlavi martiris eorpus requiescit, ingreditor; factaque oracione ibidem, gressus .•. recipies sanitatem. Qui 
somno emersus, iussa neglegens somni, se delusum credens, iter impositum omnino differt. Noete autem in
secuta cubili ••• quieseens, eundem tantae claritatis seniorem leetulo iterum cernit adstantem, qui eum hoc 
modo redarguens aH: Pauper amande, somno excitare, visionis huius verum agnosce praesagium, [quo tibi 
misero corpus tuum sanllbitur]. Cur iter ad propriam salutem nuper mea tibi indietum visione distulisti 1 
Qua inerepationis asperitate claudus evigilans pulso auditus dubio, veritatis non inscius respondit: Proficisci 
non moror, o pie ac venerabilis senior! Factoque mane, paratur quantocius vehiculum; ae data mercatoribus 
per eandem viam tendentibus .•• mercede, festino eorum ductu ad iam destinatum pervenit locum, et iuxta 
priorem ••. monitionem sancti Viti martiris aeeclesiae .•• infertur. Solo ante aram prostratus, intime deum 
sanctosque precatur. Non diutius morante virtutis divinae subsidio, sed per miranda beati Veneezlavi martiris 
merita, pedum nervi prius eontracti quasi fragore extenduntur, bases et plantae eonsolidantur. Surgit dei gratia 
sanus, ..• sine alicuius sustentaculo egressus, patriam [suam revisit glorificando deum. ac praedicando san cti
talem sancti Venceslai per universam regionem Frllncorum. El multa lllia signll, quae usque ad hodiernam 
diem fiunt apud sanctum martyrem, quae Deus operatur secundum gratiam suam. Cui gloria et imperium 
cum Filio et Spiritu sancto nunc et semper et in saecula sa-ecu/orum. Amen.] 



v. 

KANON KE CTI SV. VÁCLAVA. 
Srov. V. Jagié, CJJy)f(e6HblSl MHHeH 3a CeHT5I6pb, OKT5I6pb H H05l6pb Bb u.epKOBHO-CJlaB5IHCKOMb nepeBO,l.I:!; 

no pyCCKHMb pyKonHc5IMb 1095-1097 r. (naM5ITHHKH JI.peBHe-pycCK. 513bIKa, TOMb I, Cn6., 1886); cTp.0213-0222. 

V obojí církvi, východní i západní, brzo vešlo v obyčej, při církevních modlitbách 
(hodinkách) kromě čtení, žalmů a kantik vzatých z Písma užívat umělých skládání lyrických, 
jimiž opěvovali památné dni v roce a oslavovali činy svatých, Tak vznikly rozmanité hymny 
a písně, které byly časem pojaty do sbírky řečené na východě "Mineje" (ta Mrľvui:u) j sbírka 
ta se shoduje asi s tím, čemu se říká "Proprium sanctorum" v breviáři církve západní, To 
obsahuje služby (officia, &xOA01J'IHu~) ke cti svatých pořádkem dní v měsíci, odkud i jméno 
Mr}'vui:o'V. 

Hlavní částí těchto zpěvů jest "kanon" (xu'V(ó'V), t. j, vlastně soustava písní neboli ód 
(0o~), obyčejně osmi nebo devíti, které se zpívaly jistým nápěvem, složeným v určité to
nině (tonus, 1jxo~, rAtin). V čele jednotlivých písní kanonu je známá píseň "žrmos" (E'tQfLÓ~), 
ne celá, naznačená jen několika začátečními slovy, která udává nápěv, podle něhož se 
zpívaly písně v kanonu," Nám by bylo jasnější, kdyby místo slova "irmos" tam bylo: 
"Zpívá se jako , , :', Nyní následují jednotlivé verše (YrLXo~), v každé písni tři nebo více j 
poslední z nich opěvujePal1fiuMarii, odtud jméno coropOAH4fWh. (&EOTOXLO'V), v rukopisech 
obyčejně označený začátečním písmenem E. nebo e. Kanon předcházejí a po něm násle
dují, někdy také jej přerývají, stichiry (Ta ln LX'I1Q cl), t.j, verše s rozmanitými názvy, Běž-

nější jména stichir jsou: kaftsmy (Ta XU{)-LO'fLaTU) neboli sédalny (zkráceně €-k), kondaky (Ta 
XO'VTclXLU), žkosy (o OLXO~) a pod, Ty, které mají vlastní nápěv, jmenují se samoglasny (UVTÓ
fL1l AU) , stichiry s nápěvy společnými zovou se podobny (OfLOLU). Toto bylo nutno předeslat, 
abychom rozuměli některým slovům a názvům, které se čtou v kanoně o sv, Václavu, 

Staroslov, překlad služebných Minejí byl pořízen někdy koncem X, nebo počátkem 
XL století u jižních Slovanů v Bulharsku, snad na Athosu j odtud se brzy dostal na Rus, 
Proto se srovnává starší redakce ruských Minejí se starým překladem v rukopisech pů
vodu bulharského,. Mladší redakce z konce XIV. století vyznačuje se změnami nejen v pře
kladě, ale i v obřadu j stará redakce se držela typiku studijského, pozdější pak typiku 
jerusalemského. 

Obecně se má za to, že kanon ke cti sv. Václava, složený podle původní staroslověn
ské legendy svatováclavské, byl sestaven a vložen do Minejí již v Bulharsku někdy koncem 
X. století. Tomu nasvědčují některé narážky v textu ** a některé bulharismy,*"* Ovšem my 

O) Dnes se zpívá obyčejně jen irmos, a ódy neboli písně se toliko recitují. 

00) "A";; C b. 4m:AH C"T. QA7;'K"hI P4A01(IOTb. co\\"; Ti:AO ~OH ;"OH ~AlKHi npHHM1o. IIp4r11. ÁHiC." 

00') Prof. Vondrák upozorňuje, že se tu Praha jmenuje IIp4r11., jako u Jihoslovanů (viz úvod v jeho Chre
stomatii, 169); také litera Ol (sic) by tomu spíše nasvědéovala. 

18 
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známe kanon jen z přepisu v Minejích ruských, takže mohl být ráz jazyka po mnohé stránce 
setřen. Prof. Serebrjanskij * upozorňuje na okolnost, že se kanon o sv. Václavu nečte ve 
všech rukopisech ruských Minejí, a soudí z toho, že není jisté, že by sem byl přišel již 
s bulharským překladem Minejí. Zmínky zasluhuje, že se jméno sv. Václava nečte v měsja
ceslovu kodexu Assemanova, který pochází právě z doby, do níž se klade původ kanonu. 

. V původním textě slovanských Minejí kanonu sv. Václava snad vůbec nebylo; do 
ruského textu mohl jej vložit někdo z jihoruských opisovačů legend. Jak vidíme, není tedy 
ot,ázk~ o pů~o~u kanonu svatováclavského dosti jasná. Rovnoběžně s kanonem byly sklá
d~ny l'prolozm legendy (zkrácené), vhodnější pro potřebu liturgickou než obsažnější legendy 
puvodm. 

Kanon o sv. Václavu byl vydán několikrát: 

L od, J. J. Sreznevského, ·npeBHie naMSlTHI1KI1 pyCCK, nl1CbMa 11 Sl3blKa (X-XIV BB,), 
nOnOJIHeHISI, Cn6., 1861-1863, 189-191; text rukopisu Sofijského soboru ze století XI!.; 

. 2. od J. Koláře v Pramenech dějin českých I, 136-139; neúplný text podle perga-
menového rukopisu Synodální knihovny č. 159 (1. 242-247) s českým překladem; 

3. od V. Jagiée (1. c.) podle rukopisu Synodální knihovny Č' 294 s různočteními ruko
pisu So~jskéh? z ,XII •. stolet! (CJIy)Ke6HaSl, MI1HeSI cocpii1cKaro cOť!opa Bb HOBropo.rr.t), který 
se chova v byvale kmbovne petrohradske Duchovní akademie. Ceský překlad tohoto textu 
pořídil prof. J. Vašica v měsíčníku "Na hlubinu", III, 337; následující kondak, kterého není 
v rukopise Synodálním, doplnil Jagié z rukopisu Sofijského. 

*) Srov, jeho úvod k "proložním" legendám o sv. Václavu a sv, Lidmile. 

". ; 
I 
-i 

I 

ilI~d +~ R'h. KH. 

nplmro O'PLJ,d HdWfro HCnOR-RAHHKd XdpH'POHd. H c;;oro M'IHKd RA\'IfCAdRd 1 

Měsíce toho (září) 28. den 
svatého otce našeho vyznavače Charitona a svatého mučedníka Václava. 

g c A 
C-RA• RA\'IfCAd. rAd, A. no, CKOPO RdpH 

A~h. dH r AH C'h. 'IARK'hl PdA oyfQ 'Ph. CA\ R'h.~ 
Koyn-R ORh.41EM'h. 2 RfCfAHIfMh, HRO li 3fMAA\ 

CR-R'PhAO AHK~'If'Ph II R'h. ndMl 'PH, CTe, H M'!.I 

rp-RWHHli npHA-RiKhHO 'PH R'h.nHIfM'h.· nOMMH 

CA\ K('h.) RAALJ,'k 4 Q HdC'h.,H3HdCHTH Wkl {tJ 

HdndC'PH 5 RHAHM'!.IX'h. H Hf RHAHM'!.IX'h. RPdr'h., 

'Ih'P0Y41HX'h. npfCR-R'PhAOy~ 'PH ndMA\'Ph. 

Ji. 6 'ř A 
KOH. rAd. d. no. AHK'h. dHrAhCK'!.IH. 

(}'h. AHK'!.I dHrAhCK'!.1 npEC'POA\, RAiKfNE, 

HdCAdiKdlfWH CA\ HiKhC'PRhH'!.ltzI H HfH3pf'lfHh" 

Hhll<!. AOHpO'Phl H w'P"'-AOY 7 HArOA -R'PhH'!.ltzI 

A"p'!.l nO'lhpn'h. 'IfQAfC'h. RhCEM'h. npH'P-RKdfQ" 

41HHM'h. R-RpOfQ nOA'h. 'PROfQ C~lHfQ 8 HC'P"" 

'IdfWH LJ,fAhHdM'h. PORdHHIf. 

Sědalna o sv. Václavu, tón IV, Podoben: 
CKOpO RdpH. 

Dnes andělé s lidmi se raduji v společném 

veseli. Nebe i země jásavě plesají v památný 

tvůj den, svatý! I my hříšní prosebně k tobě 

voláme: Pros za nás u Pána, ať nás zbaví 

nástrah viditelných i neviditelných nepřátel, 

uctívající tvou přesvět10u památku. 

Kondak, tón I, Podoben: AHK'!. dHrAhCK'!.IH. 

S kůry andělskými přebývaje, ó blaho

slavený, kocháš se z nevýslovné boží dobroty, 

a načerpav odtud milostné dary zázraků, vy

léváš na všechny, kdo se s vírou utíkají k tvé 

svatosti, milost uzdravování. 

C;d. [A\. rld. 'H. n~. o npfcAdRhHOIf. Stichera, tón VIII, Podoben: O npfCAdRb.Hote. 

TphCR-R'PhAdMH 3dpA\MH npfCR-R'PhAO 0YKPd" Září třikrát jasnou jsa překrásně ozdoben, 

WfH'h. nd'lf CAHLJ,d,9 cOY41HM'h. R'h. H-RA"X'h. stiženým bědami nad slunce jsi se zastkvěl, 

R'h.CHtzI, RA\'IECAdRE np-RAHRhNE, Pd3AP-RW"';' předivný Václave, zprošťuje spoutané bez viny, 

1) V rukopise Minejí z XII.-XIlI. sto}" chovaném v knihovně Typogr., synodální kanon sv. Václava není; 
v rukop. Sofijském (S.) celá jeho služba, sědalna i stichiry, se čtou za službou ke cti sv. Charitona. _ 2) O&h.

IjlHHMh. S. _ 3) II je na konci řádky. _ 4) R~4AH~E S. - 5) W Rh.CIi\KOIll H4n4CTH S, - 6} Tento kondak je doplněn z S'j 
v Minejích synod. XI. a XII. stol. ho není. - 7) při ~ končí řádka. - S} .... je předěláno z Ol. - O} c;rn~ C0V'IjlH

HM'" R'J. &IA4Jí'" S. 
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C'h.KA\3dWh.11iI REC nSldKhAhl. H RM113HH K Clil K'h.1 

wroHHWH 30KOY4-IHM'h. K11SlhHO 'PA\ Hd nOM04-lh 

H A~R'h.KM~ nO~4-IHHM'h. Kb.CElJhC'PhHOIE 'PH 

°YC'h.nmHlE. 

r SlA\A 11'PE Kb.CH K11Slb.HHli, ndMI nSlflJ~Ab.HOY 
r',OYX'0Kb.HO nSld3Ab.HOYHM'h. X'Kd CMyiKH'PEAA\ 

C' • 
RA\lJECAdKd AHb.. ~C'PdKAb. RO 3EMb.HO CAOYiKH~ 

'PEAb.C'PKO . 'Pb.A11Hb.HO, H'RCHO U,SlC'PKO nSlHIiIA'h. 

IEC'Pb. H K'h. SloYU,11 KAdA4HH nSlEC'P0Y~ CKO~ 
A;oy A~b. nSlfMA'h. IEC'T'b., nSloCAdKAliI1iI Rd, 

0YAHKAb.W'drO ndMA\'Pb. fro. 

A 
HHO. no. HiKE K'h. EAOM11 SldH. 

.d~R'h.KH;O KfAOM'h. K'h.IWb.HA\rO 3'h.KdHH~ 
........ --. ---.... 

K'h. U,SlKKb. X'KOY HAA\l1H, IlSlRAiKHE 0Y HEliliKE 

nSlHlt1'T''h. K11Hb.U,b. u,pcK'h.ui 1 H HE'Pb.A11H1~H'h.l H 

Hi nSlE(H)AOY4-Ib.. HMb.iIU 03d,SlH Clil A\KO C:tHU,f, 

3dlldAoy H c11KfSlb.HHM'h. C'PSldHdM'h. CK'R1Tb.A'h.1 2 
• • c 

3dSlA\ HcnoYC'PH lJ~AEC'h., nO~4-IHHM'h. ndMA\'Pb. 

'PH nSlEX'KdAb.HOY, C;f KA\lJECAdKf, HEnOR11AHM~Y. 3 

IISlOAH'PH~Mb. nSllJC'P'h.11iI KSl'h.KE 'PH, KA\lJf~ 
CAdKf njlEX'KdAb.HE, U,jlKKb. X'KOY 0YKjldCH IiIKO 

r , . 
U,SlKO~ RdrjlA\HHu,f~. miKE 0YKjldWb.WH Clil, KCA\ 

C'PjldH'h.1 C'h.RHjld~'Pb. 4 Hd AHK'h., IljlEru4-lHO\M 'PH 
T '-

ndMA\ CK11'Pb.AO Iljld3Ab.HOKd'PH H K11jlb.HO RAr~ 

A 'PA~ H 'PKOjlb.u,oy Kb.c11X''h. K'h.nH'PH· CAdKd 'PH, 

X'E, 0YAHKAb.WMOY 5 IldMA\'T'b. c'Pro CH. 

HHO. rXd. A. n~. IiIKO AORAA\ K'h.. 

MKO KfAHKd nOM04-lb.HHKd COY4-IHM'h. K'h. R11~ 

AdX''h., C'h.Hb.M'h.Wf CA\ KCH, K'h.CXKdAHM'h.. IiIKO 

njlHttJ'T''h. Mjl'h. RA'PA 'PH w C'řlcd Xd, R11Ab.H'h.I~ 

a všeliké nemoci zaháníš od těch, kdo tě dů

věrně volají o pomoc a s láskou opěvují tvou 

přeblaženou smrt. 

Pojďte všickni věřící, duchovně slavme dnes 

předivnou památku Kristova služebníka V ác

lava; neboť, opustiv pomíjející službu pozem

skou, přijal království nebeské a do rukou Páně 

odevzdal přesvatou duši svou dnes, oslavuje 

Boha, jenž tolik zvelebil jeho památku. 

Jiná stichera, Podoben: HiKE K'h. Er',OM11 jldH. 

Veden jsa láskou k nejvyššímu povolání, 

šel jsi, přeblahoslavený, do chrámu Kristova, 

u něhož jsi přijal korunu královskou, nepo

rušitelnou a nehynoucí,' kterouž jsi se za

stkvěl jako slunce, na západě i v krajinách 

severních skvoucím jasem svých zázraků za

lévaje ty, kdo opěvají tvou slavnou památku, 

svatý V áclá.ve, nepřemoženy! 

Prolitím, sv'é přečisté krve, Václave pře

slavný, okrášlil jsi církev Kristovu jako krá

lovským nachem, jímžto jsouc okrášlena svo

lává všechny kraje na ples, aby skvěle slavily 

tvou přesvatou památku a důvěrně volaly 

k Dárci a Tvůrci všech: Sláva ti, Kriste, jenž 

jsi tak zvelebil svého světce. 

Jiná stichera, tón IV, Podoben: 1iI1'>0 AORAA\ 

K'h. (MOYlJEHHU,11X'h). 

Jako velikého pomocníka těm, kdo jsou 

v bídách, chvalme všichni shromáždění; ne

boť přijal od Krista Spasitele dar milosti, 
~ , 

1) l\Ph.CK'hIH S.; v slově HfTh.A-kHh.In.. je 't.. předěláno z o. - 2) CR-kTh.A'hI S.; v synodálních rukop. z XL a XII. 
stol. je 'hl v tomto slově předěláno z O/! - 3) HfnOGtAHME S. - 4) C1.3'I>lR4MTh. S. - 5) 0rAH&.\h.Wt..0rMOr S. 
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H3RdKAA\'T'H H IlElJdtlb.H'h.11iI 0Y'P-RWd'PH H RO~ 

A'k3Hi KCA\K'h.1 Hu, 11AA\'PH 30KOY4-IHM'h. K11jlO~ 
Hd nOIMOlpb. H A~R'h.KH~ 'T'KOjlA\4-IHM'h. njlE~ 

lJ~Ab.HOE IEro njld3Ab.Hb.C'PKO. 

ubohé zachraňovati, zarmoucené těšiti a ho

jiti všechny bolesti těch, kdo jej s důvěrou 

vzývají o pomoc a s láskou světí jeho divu

plný svátek. 

KdH3 c"Pro R~4fCAdKd. Kanon svatého Václava. 

r~d. ;, ~11 • .1 IEjl10: IiIKO no coyxoy. 

.dHKOYHM'h.
1 

K11jlb.HHH jldAOC'Pb.HO, CK11'Pb.AdMH 

AOYWdMH 2 K'h.CnO~4-If CllCd, Hd ndM%. njlElJ~~ - -
Ab.HOY XKd CMYiKH'PEAIiI KA\lJECAdKd AHb.Cb.. 

gAA4HEM'h.3 cf jl dM'h. , CAdKb.HE, oYIlOAORH Clil, 

~KO drHA\ HEIlOjlOlJb.HO, REC njldKb.A'h.1 OyRHKd~Mb.,4 
'P11Mb. C'h. AHK'h.1 MlJHK'h., ~ORAiKHE, H'h.IH11 Rf

CEAHWH CA\. 

G'h.Mhjlh'Ph
5 

X'0M'PdHU,OY iKH3HH njlHHM'h., 

KhCA\lJhCK'h.IM'h. K:!AU, 11 H'h.IH'k K'h. CAdK11 njlE~ 
C'POHWH' IEIiI%E HIMM'h. OyMylJH'PH 0YMMH, 

C'PE, 'PKOjlA\lpHM'h. 'PH IldM%. IljlElJ~Ab.HOY~. 
R'PO ~cnoK11c'Ph 'PKOIiI lJ~AECd, CAdKhHE; 

liIiKE 'PKOPHWH K'h. MHjl11 RE4-IHCAd. K'h.IHOy RO 

KhC11M'h. K11jlhH'h.lliM'h. oRHM Ad~WH licu,11AE

HH~.6 

g'h.ndA 'h.Wd M~ K'h. pd3RO~ A'WEroYRhH'h.IMH 

A 11A'h.1 li C'h.Mb.jlh'PH~ nO'PonAEHd K'h.3AE!HrHH, 

MM~ 'PH Clil, riKE, CHd CH H Rd 3d Mmf 

nOMOAH 7 Clil. 

Píseň I, tón VI, Irmos: IiIKO no coyxoy ••• 

Radostně plesejme, věřící, jasnou duší opě

vujíce Spasitele, v dnešní předivnou památku 

Kristová sluhy Václava. 

Mukám Páně, ó slavný, podobným jsi se 

stal, jako beránek nevinný, zabitý nespra

vedlivě; proto se nyní veselíš se sbory mu

čedníků. 

Smrt, prostřednici života, přijav, u Vládce 

veškerenstva nyní přebýváš v slávě, které 

abychom došli i my, jižto slavíme tvou pře

divnou památku, vypros nám, ó svatý! 

Kdo vypoví, ó slavný, tvé nesčíslné zá

zraky, které činíš na světě? Neboť dáváš 

ustavičně všem věřícím hojná uzdravování. 

B. Pozdvihni mne zákeřnými skutky upad

lého mezi vrahy a tonoucího v smrti, prosím 

tě, Paní, oroduj za mne u svého Syna a Boha. 

h11. ;: IEjlko. H11c'1'b. C'Pd IiIKO. Píseň III, Irmos: H11c'Ph C'Pd IiIKO ••• 

. - . 
.d~R'h.im~ X'KO~ njlHCHo jldiKAH3dlEM'h. K'h. Láskou Kristovou k církvi svaté stále jsa 

u,PKKi 2 C~H, H,!,EiKf, njlfRAdiKEHf, K'h.3Hjld~, rozněcován, v níž jsi, přeblahoslavený, hleděl 

1) AHKOrHM'hI S. _ 2) s, r na konci řádky. _ 3) R~qHh\M't.. S. - 4) 0rGHR4MM't.. S. - 5) nMh.ph.TH S. - 6) HL\-k

AEHH';' S. - 7) nOA\OMlIjJH S. 
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ti!KO drHh.u,h. He;l1!.MHHC"h. mnpdCI1AI1HdrO '1'H 

0\{HH~HH~.8 

KP"h.RH~ '1'H npeCCok'1'I1AO~ U,pKH '1'COti! 

O\{KPdWI1WH Cti!, CC'R'1'I1A'h.1 M\{4d HcnO\{lj.Jd~'1'11 
T 

4~Aec"h., nO~lj.JHHM"h. ndMA\ '1'H, r\0C'1'OCAdCl1m. 

3dpA\MH '1'POH%HdMH HS MAdA" npoccoklj.J11 

CA\ H x; HdCAokAI1HHK"h. nPRHe H{I. froiKe 

MMH nOC"h.Ad'1'H MHp"h. AWdM"h. HdWHM"h.. 

RmHl~ POiKI1C'1'RO\{ '1'H, 4C'1'dti!, CCA\Kd CO\{~ 
LVI1C'1'Cd 4HH"h. npHxoAH'1'11 9 4~Aec"h.. Hd HO 

npeCO\{'lj.JI1Hd 10 Sd4d'1'''h. C"h. 4pokcok, H POiKl1WH 

npHH'h.ICdeWH npHCHo ARO~. 

~ok. A:lfpto, X;b. MHok CHAd H"h. rl1. 

RA rA'1'I1H ° HS M(,1)dAd C"h. Rokpok :tt'1'ok 

c"h.cnH'1'okH"h., 4Crr'h.IMH CH '1'po\{' A 'h.1 A~H"h.Rb..ó 
CAU, ok nocAokAoCd H HdAeiKe~ 11 ~ro AI1C'1'HCdrO 

Rpdrd .nocpdMi.12 

GCok'1'MOC'1'H~ CH~~, c';pe CA\4eCAdRe, rpokX'h.1 

~Mpd4eWh.113 CO\{'lj.Jd npOCCok'1'H '1'ROHMH (M)'ďrCMH . . 
C"h. AHK'h.1 (M)4HK"h. HM'h.1 A{lI1SHOCfHHIE Sd HdC"h. 

MOAH'1'H CA\. 

lIle4H C"h.CokKd~M"h., ť;e, HHlocokAHMe14 cpdrd 

M\{'Kdcdro15 Me%Mb. '1'b.pb.nokHHt., C"h.CokKA"h. ~CH. 
'1'okMb. H CokHb.(%)16 npHia'1'''h. HS~kPo\{'K'h.1 cl1ce~ 
,t\b.pl1iKH'1'eAti!. 

HfHSrArAH'h.1 H mnOC'1'HiKHM'h.117 'l'COlfrO, H~e, 
COnOAOHI1HO C"h. HC'l'HHO\{' CO\{''1'11 POiKI1C'1'Cd18 SeMI1~ 
H'h.IM'h.19 H HfHeCI1H'h.IM"h. npHcHoA"Rdti! 'l'dHH'h.1. 

vstříc, jako beránek nevinný, svému nespra

vedlivému zabití. 

Skvoucí tvou krví ozdobený tvůj chrám 

vysílá jasné paprsky zázraků na ty, kdo opě

vují tvou památku, chvályhodný! 

Od mládí jsa osvícen jasem svaté Trojice, 

stal jsi se následovníkem Kristovým, blaho

slavený, pros ho, ať pošle pokoj našim duším. 

B. Div tvého božského porodu, ó čistá, 

přesahuje všecek přirozený řád; neboť Boha 

nadpřirozeně jsi počala, a zrodivši jej, zů

stáváš vždy pannou. 

Píseň IV, Irmos: Xc~ MHok CHAd C"h. rl1. 

Blaze od malička v čisté víře jsa vycho

ván, čistými svými pracemi s láskou jS! ná

sledoval Pána a nadějí v něho zahanbil jsi 

lstivého nepřítele. 

Stkvěje se jasností, svatý Václave, hříchem 

zatemnělé osvěcuj svou přímluvou, maje pří

stup se zástupy mučedníků za nás orodovati. 

Meči rozsekán, světče nepřemožený, zlého 

nepřítele mečem trpělivosti jsi přemohl; proto 

jsi přijal korunu z ruky Všemohoucího. 

B. Vpravdě nevýslovná a nepostižná, jako 

Bůh, jsou, ó boží Rodičko, pozemšťanům i ne

bešťanům tvého porodu tajemství. 

"ok. -;: IEpko CmHIfMI1 CRok'1'''h.Mb.. Píseň V, Irmos: ROiKHI6MI1 CCok'1''h.Mb. ••• 

TROHMH C'1'~dMH, npeXCdAl1m, HfHMokSHb.HO\{'.ó Za tvé utrpení, ó přeslavný, dostalo se ti 

iKHSHI1 C"h.cnpH ti!'1'''h., C'1'e, CA\4eCAdCe, C'T'pdiKO\{'~ života bezbolestného, svatý Václave, ukaž se 

8) 0'l'&"IEHHIE S. _ 9) npExoAHT" S ({JJtEQBa,LVSL)i místo '11O,l,fC1> čekali bychom '110M! - 10) npEc0'l'f/l"HO S. - II) H4-

AElKAEIO S. _ 12) Konec řádky. - 13) OMp4'1EHA S. _ U) mnO&tAHMO S. - 15) RhťEAO\,K4R4dro S. - 16) RIH"I.\" S. -
17) HEnOCl'HlKHM1>IH TROEM0'l' S. _ lB) POlK"CTRo'l' S. _ 19) 3IM"H1>IHA\" S. -
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lj.JHM"h. CCokM"h. ti!CH CA\ SdC'T'O\{'ni\eHHIE, Hd no~ 

MOlj.J11 Rokpl1HO '1'A\ SORO\{'lj.JHHM"h.. 

IId4e Ci\Hu,d, Ci\mm, npocRok'T'H CokRepd H 

oyrd H SdndAd npfccok'1'l1i\dMH 1 SdpA\MH 4~~ 
. - T 

NC"h. 2 '1'H. '1'okMI1 HdC"h. OSdpH, C'1'f, ndMA\ npdS~ 

AI1HO\{'~lj.Jd '1'H. 

GO\{'lj.JHM"h. C"h. CokA"X"h. nOMOlj.JI1HHK"h. 'T''h.1 H {r, 
HHlj.JHM"h. K"h.P"h.Mi\eHH~, m4dAh.H'h.IM"h. OÝ'1'okXd. 

'1'okMI1 H no C"h.Mb.pl1'1'H, c:rf, RCA\ HSCdCi\ti!~WH, 
C'Rpb.HO 'l't., SORO\{'lj.Jdia Hd nOM0lj.JI1. 

~. R~\{' '1'A\ W AWd, cAAu,u,e 3 MHP0\{' 

C:Wd~, HcnocokAd~lj.Jd~ '1'A\ cnedH '1'A\ HO Sd~ 
C'1'o\{'ni\eHHIf, mnOpO%Hd, HMdM"h. CO\{'lj.Jo\{' C'b. 

HC'1'HHO\{' CIJ,O\{'. 

f.ok.s. IfpJ;o iKH'T'HHCKdI'O. 

}l{H'l'H~ 4CrrO nOlj.JeHHIEMI1 C"h.'1'A\SdC"h., RA\~ 
4fCi\dCe npHAHRI1He,4 H dH"Pi\M"h. co\{'rpdiKeHHH"h. 5 

ti!CH Cti!. C"h. HHMHiKe MOAH ° C"h.ndCfHH AWI1 

HdWiX"h.· 

KHA\(I\H~ 6 SfMb.HOf OC'T'dRHC"h. CpokMeHl1HO 

H U,PCKO O\{'KpdWfHHIf npHti!'T'''h. HS AeCHHu,d 

RAAU,I1HA\. '1'MokHI1H'h.1I1MH CokHI14dt.,,7 ti!KO 

M~AP"h., C"h.'1'A\iKd. 

IIpHHMH nOXRdi\eHHf HS"h. OKdHI1HO\{' O\{'C'1'I1HO\{', 

C'1'e, He MO ro\{'lj.Jd nOXRdAeHHti! 'T'H AOC'1'OHHd 

Hcni\eC'1'H • H MMH MHi\OC'T'HRdrO Cd AdPORd'T'H 
'ě 

"dM"h. IUi\H~ Mi\'1'I1. 

;- II :tt'1'dti! Ri\A 4u,e, POiKI1WH~ 8 SeMb.H'h.IM"h. 

Kp"h.MI14H~ H Ň, nOX0'1'I1M"h. MH 9 Si\Oi\~'T'h.HO 
O\{'C'T'pOH C'"b.MO\{'lj.JfHHIf, H '1'HWHHO\{' nOAdiKl1 - . 
CMU,O\{' MOIfMO\{. 

ochráncem všech strádajících, kteří tě důvěrně 

vzývají o pomoc. 

Přeskvoucím jasem svých.zázraků, ó blaho

. slavený, nad slunce jsi osvítil sever, jih i zá

pad; nuže, světče, ozařuj i nás, kteří světíme 

tvoji památku! 

V bídě jsoucích byl jsi pomocníkem, nuz

ných krmitelem, smutných útěchou; proto i po 

smrti všechny vysvobozuješ, svatý, kteří tě 

důvěrně vzývají o pomoc. 

B. Spas, ó dobrotivá světa panovnice, nás, 

kteří tě Rodičkou boží z duše vyznáváme; 

neboť jsouc v pravdě boží Rodičkou, ó ne

poskvrněná, jsi naší záštitou. 

Píseň VI, lrmos: iKH'T'HHCKdro ••• 

Postem si získav čistý život, Václave divu

plný, stal jsi se spoluobčanem andělů j s nimi 

pros za spásu našich duší. 

Opustiv dočasné knížetství pozemské, při

jal jsi z pravice Vládcovy ozdobu královskou; 

pomíjejícími věčných moudrý jsi dostihl. 

Přijmi, světče, pochvalu z ubohých rtů toho, 

jenž není s to důstojně tě chváliti, a pros 

milostivého Boha, ať nám udělí své veliké 

milosrdenství! 

B. Přečistá Panovnice, která jsi zrodila 

Vůdce a Pána pozemšťanům, chtíčů mých 

ukroť kruté zmítání a srdci mému zjednej 

ztišení. 

1) nplcKtTM1>IHA\H S. _ 2) '1IOAtc'J. S. _ 3) KMI.\E S. _ ') npIAHR"H! S. - 5) C0'l'rpdlK4HHH1> S. - 6) K1>Hh\lKH~ 
3IMh.HO S. _ ') pravděpodobně omyl m. 8t'l"H4t.l; V S. npEc0'l'M'I'f/ld; násl. tl na konci řádky. - 8) V rukopise 
chybně POlK"lKHt.l; 3IM"HOM1o. S. - 2) V S. chybně nOXOTh.Mh. M1>I. -
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r..Ji: 3. IEP,{;O X"dA0A"RHlI,0Y. 

G'T'(d)p'''I~ 3"'M;\ -kM. [H] 3dKHA ~ 'T'.H C41HOY

MOY mH'T'HIO' HdOY4JdIE'T''' Hd oyElHlEHHfE 'T'H 

Re30ylM"Hdro 'T'H C"'ROpd' 'T''kl me .-u'T'OIO C"'K-k

c'T'"io HfM"''''''4I1HO 1 'T'KOP"U,Oy CH K",nHtzlUle' 

R"drOCMKMH'" R'" Ou,. 

KeceM "HKOy~'T''' npdr", A~'" npeC"dK"H'k1H 

'T'H rpdA "', n04H'T'dltl ndM~ 'T'H H 410 (N )cD. 

'T'H 03dpltltá CK-k'T'''M, KC&\ C'T'pdH"'1 C'k3'klRdlE'T''' 

C"'nH'T'H . R"H. 

i1M'T'Hio npeMyKdKdro MeRM 04l1P"KMHd 2 
c . .. . . 

R"'I 3eM"ItIRpd'T'OOyRHHC'T'R"HOIO pOyKOIO' H'kIH-k 

iKe KP"'K"io OKpon"" 3 Citl, RArOYXdHHtá m"p'h.'T'

KOy xm npHHOWd~'T'h,4 K'h.nHl~4Je.5 RAH"",. 

'Ji T ORO~ HdM'h. AClV, CK-k'T''h. K"'CH~ 'T'''M''

w",HM"'. 'T''''I RO pOAH 3HiKH'T'E"1tI KC-kM'h. H ~, 

Píseň VII, Irmos: X"dA0A"RHU,Oy ... 

Starý strůjce zla, závidě ti tvůj svatý život, 

nabádá zběsilou sebranku, aby tě zavraž

dila i a ty s čistým svědomím hlasitě jsi volal 

k svému Tvůrci: Požehnaný Bůh Otců našich. 

Vesele plesá dnes Praha, přeslavné město 

tvé, udívajíc tvou památku a nádherně záříc 

tvými zázraky, všecky kraje svolává volati: 

Požehnaný Bůh Otců našich. 

Lstí zlostníkovou byla země kdysi rudě 

zbarvena rukou bratrovražednou, nyní krví 

zbrocená přináší Kristu oběť libovonnou vo

lajíc: Požehnaný Bůh Otců našich. 

B. Tebou, ó Panno, vzešlo nám zatem

nělým světlo, nebo Ty jsi zrodila Tvůrce všeho 

~ HerOiKe npocH, np4C'T'dltl, npHcHo nOC'k"d'T'H a Boha, u něhož, ó přečistá, ustavičně oroduj, 

HdM'h. K-kphH'kIM'h. 6 KMHio MAC'T'''. aby nám věřícím seslal svou velikou milost! 

.c:(e)CMHtá 7 AORpO'T'dMH, np-kc"dKhHe, nd4e 

c:lli U,d K'" 3eM"H .c:o·eMhcu, -k 8 RAr A 'T'hH"'IMH 

3dP&\MH C'h.K'kIWe 9 OC4-I H'h., npeR'k3HOWdltl
10 

Xd K'h. K-k! 

T-k"o 'T'KOIE CTO~, RAmHE, npHHM'h. npdr'h. 
~ • 12 

AHh, I npeXKdA"H'h. 11 'T'H rpdA'h. H npHAHK"Hdltl 

410AeCd MHpOKH npOK'k3K-k4-ldlE'T'h, np-kK'h.3HOWd. 

RPO'T'OC'T'H~ OyKpdWeH'h., npHAHKhHf,13 H 

pd3~yM'h.Hh RArOK-kpHl~ npocK-k4-lh Citl, 'T'PU,H 

npH"CT-k(H) 14 táKH Citl K'h. ilC'rHHóy nponoK-kAh

HHK'h., npeK'h.3. 

Píseň VIII, lrmos: HC n"dMEHE C'T''''IM'k ..• 

V kráse veselí, ó přeslavný, zastkvěl jsi 

se nad slunce v zemi české záblesky milosti 

shůry, vyvyšuje Krista na věky. 

Svaté tělo tvé, blahoslavený, přijavši dnes 

Praha, proslulé město tvé, zvěstuje světu tvé 

předivné zázraky, vyvyšujte Krista na veRy. 

Tichostí jsa ozdoben, ó pře divný, a zbožným 

poznáním osvícen, stal jsi se vpravdě hla

satelem přesvaté Trojice, vyvyšuje Krista na 

věky. 

1) tak správně v S., v naš. rukop. H1.M·M1.'!hHO. _ 2) H'!hpRAIH4 S. - 3) OKponA"WH Có\ S. - ') npHH4W4~T" S. 
~) nO"'1I1H S. - 6) tak správně v S.,. v naš. rukop. -AIH. _ ') i dodáno z S. - 8) &OliMhCl\E S. Ú) R1.R"hI11lE S. -
10) H4W41il S. _ 11) A"H"hIH S. - 12) njlE,I,HRI>H41il S. _ J3) npO,HR"HE S. - 14) H dodáno z S., kde se čte: npECTEH. 
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'Ji (5 CK-k'T'd CK-k'T'OA"K"U,d CMKeCe 3d4dT'h. 

H HeH3ME4eHhHO pO),H ngeCÓY4-lhHdro.l Ax..... 

RO RHH, AKu,e, K'h. 'T'&\ K'h.CMH Citl. 'T'-kMh 'IT&\ 

nOHlM'h., 4HC'T'd, K'h. K-kK'k1 KhCItI. 

'C'..L • 'C' 
Wh:. -00. IEPMO. npHiM'h.WHItI. 

KMH 2 R""PA 'T'H C'h.nOAORH ctá, C"dKhHe, H 

npoCR-k'T'H KhCIO KhCEAEHOy~, HCU, -k"eHH~ KC-kM'h. 

ORH"O nOAdKdltl. 

IIpHHM'k',t cTe, PdAOC'T''' dHr"cKóy H np-k

C'T'OItl 3HiKH'T'e,,1O CKOIEMOy, O HdC'h. nOMO"" Citl, 

'T'ERe Ke"H4dlO4-IHX'h.. 

IIpHMM'k' 3 H'kIH-k R"iKeH'klH nOKOH, Hf npe

C'T'dH MM&\ C~, npeC"dKhHe, C'T'~M'h. R"diKeHh

C'T'K-k npH4dC'T'H'T'H Citl K'k1H óy 'T'1tI Ke"H4dlO-

4-I HM'h. . 

B. Ze světla Dárce světla, Slovo, jsi po

čala a zrodila jsi tajemně Nadpřirozeného. 

Duch zajisté boží v tobě se usídlil, Panno, 

proto tě opěvujeme, ó čistá, na věky. 

Píseň IX, Irmos: npHiM'kWHItI ••• 

Veliké milosti hodným jsi se stal, ó slavný, 

a celý okrsek zemský jsi osvítil, skýtaje všem 

hojně uzdravení. 

Přijav, ó svatý, radost andělskou a pře

bývaje u svého Tvůrce, přimlouvej se za nás, 

kteří tebe velebíme. 

Přijav nyní pokoj blažených, neustávej pro

siti za nás, ó přeslavný, abychom i my se 

stali navždy účastnými svatého blaženství 

tvých velebiteIů. 

.; Ri\e, pOmhWHItI CMK'h.Mh, nd4e c"oKeCH 4 B. Rodičko boží, která jsi zrodila slovem, 

3HiKH'T'MItI CKOlErO, AKO, 'T'oro oyMOAH cnC'T'H nad slovo, svého Stvořitele, vypros, ó Panno, 

Citl AWdM'h. HdWHM'h.. 

,I, 

c~-k. no. ID 3EMItI npHC'T'dKH Citl. 

O'T''h. 3eM"1tI npHC'T'óynH 5 Krk K:1AU, -k, npWHe 

K&\4EC"dKe, npHAH H'kIH-k AXoKhHO H npHc-kI'T'H 
e' 

M"C'T'''IO nOI04-IHX'k AHh lIhC'T'hHOIE 'T'H npd3-

A"H"C'fKO. 

od něho spásu duší našich. 

SvětlIna, Podobna: ID ?;fM"e npHC'T'dRH Citl •.. 

Ze země odešel jsi k Pánu, blahoslavený 

Václave, přijď nyní duchovně a navštiv svou 

milostí ty, kdo dnes opěvují tvůj vzácný svátek. 

') npECOYIJl"H44rO S. - ') RiAHH S. - 3) IIj1HHAI1. S. _ 4) CMRICE S. - ') nplcToynHn S. 



VI. 

Jména sv. Václava a sv. Lidmily v menologiích (měsjaceslovech) a kalenda
ríích staroslovanských. 

Kromě bohoslužebných knih s legendami o sv. Václavu a sv. Lidmile, s kanonem, 
s hymnami a j. jsou v obojí církvi, východní i západní, i jiné památky toho druhu, kde se 
sice nečte nic z výše uvedených textů, kde se však o sv. Václavu a o sv. Lidmile činí 
aspoň zmínka v menologiu (měsjaceslovu) nebo v kalendariu. 

Vzpomenutý pergam. pro log moskevsk~ Typografské knihovny č. '154, ze XVI. stol., kde 
není legendy, nýbrž toliko vzpomínka: R'h.. ~'h.. AHI1 c1Tr" M4HKd Rh\4ECi\dRd a tři jiné pro
ložní rukopisy moskevsRého Istor. musea (č.562, 679, 128), rovněž ze XVI. stoL, dokazují, 
že ve východní církvi v bohoslužebných knihách, třeba ne ve všech, nebylo-li legend, byla 
aspoň zmínka o sv. Václavu v menologiu. Na sv. Lidmilu je vzpomínek méně; byla asi na 
východě méně známa. I proložních legend o této světici je méně. * 

Podobně je tomu v bohoslužebných knihách hlaholských, obřadu západního. I zde, 
jak jsme viděli, jsou breviáře s textem původní staroslov. legendy o sv. Václavu (LNR) , 
někde jsou kromě toho i zvláštní hymny (L) nebo antifony (LR) ke cti téhož světce. ** Jsou 
však též breviáře nebo misály, kde není žádných zvláštních textů o sv. Václavu a sv. lid
mile, ale kde se jména jednoho neb obou vyskytují aspoň v kalendariu. 

Tak na př. v kalendariu nejstaršího misálu (v kod. vatikánském sign. Illir. 4) 28. září se 
čte: :C:HJJEi\"Rd Mli; 16. září jen ..dóyU,Hi\E (sic) SMHHH-RHd M4, ale jméno sv. Lidmily tu není. 
~ Také v misále sign. Illir. 8 (z r. 1435) téže knihovny na den 28. září čtu: :C:ElpeCi\dRd 

M4 KP d i\ d 4 E W K" r d! - 16. září zase bez jména sv. Lidmily: 6óy~HMHE H ..dóyu,HE H 
6MHHH-RHd (Hd sic) M4, 

V ročském misálu (Roč v Istrii) ze stol. XIV. nebo z poč. XV., nyní v Národní, bývalé 
Dvorní, knihovně ve Vídni, se na 28. září uvádí: .c:ElpECi\dRd Mli; 16. září podobně jako výše: 
..dóYU,HE H 6MHHH-RHd H 6RmH (sic), rovněž bez jména sv. Lidmily. V žádném z uvedených 
kalendarií není 4. března zmínky o přenesení ostatků sv. Václava, tím méně o přenesení 
sv. Lidmily. Jméno sv. Václava však přešlo z rukopisných misálů i do hlaholských prvo
tisků, tak zejména se čte 28. září v prvotisku misálu z r. 1483. 

Nemusím připomínati, že se jméno sv. Václava vyskýtá i v kalendariích hlaholských 
breviářů, pokud kalendaria mají, zejména v těch, v nichž jsou obsaženy jeho legendy (LNR). 
Jeden z nejstarších breviářů (Vrbnický IV), který obsahuje Proprium sanctorum, nemá le-

*) Prof. N. J. Serebrjanskij připouští, že je možné, že byl nějaký kanon ke cti sv. Lidmily, ale dnes o 
něm nevíme. 

") Prof. V. Jagié otiskl tyto texty v Archivu f. sl. Philol. XXV, 1903; antifony a modlitbu z brev. Vati
kánského vedle legendy uveřejnil jsem ve Sborníku svatováclavském. 
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gendy o sv. Václavu; mozna, že se jeho jméno čtlo v kalendariu, ale toho tu není: kodex 
není úplný. Zajímavý je pro nás zde kodex Národní knihovny v Paříži (sign. slav. 11). Nemá 
sice legendy o sv. Václavu, ale jeho jméno se čte v kalendariu dva krá t: 28. září :C:E4JE~ 
Ci\dRd Mli, a 5. října (na oktáv jeho smrti): :C:ElpECi\dRd M4K, Na den 16. září je tu toliko 
SRnHMHE ARH, a kursivou je připsáno 6óy~EMHE, ..dóYU,HE, SMEHH'RHd (sic); o sv. Lidmile 
zde není zmínky. O té se čte 10. listopadu: ..d~A'MHi\E AIrr (sic). Toho dne se u nás sla
vívala památka pře nes e n í ostatků sv. Lidmily. Písařský omyl A 'ŘR'h1 (?) místo RI1AÓR'h1 

se v hlaholských zkratcích OhlliiUIJ místo nn'Dbnns dá snadno vysvětliti. Je zajímavé, jak se 
dostalo jméno sv. Lidmily, a to na tento den, do řečeného kalendaria. Kodex je asi ze stol. 
XIV., odněkud z Přímoří; jeho kalendarium je pozoruhodné tím, že hlavní osnova je sice podle 
obřadu západního, jsou však tu i údaje menologií východních. Tak na př. 7. ledna klade 
Bimd Kp'C'T'HTAd, což jest 1í mí'Va~LC; 'WU &yLOU 'Imá'V'Vou; svátky sv. Tomáše ap. 6. října, sv. 
Jakuba ap. 23. října a j. v. jsou podle obřadu východního. Není tedy jisto, kterou cestou 
se sem dostala památka sv. Lidmily, zdali z východu či ze západu. 
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Kodex Národní knihovny pařížské (sign. slav, 12), 

OK:rHph. HMd AHH • rw. m. MYHd .3. On. H04Jh. rOAHHh. • 9.~. AHh. • ~. 

pEMHi'iH H,"'RA. 

K~ynpwkHd M4K. H IOC'T'HHH ARH. 

II-RA -ROrdpH HcnRA. 

<l>PdH'4HCKd H,"RAH. 
, 

R E Ip E C II d R d M 4 K. 

'T'OMH dnlld. 

Mdp'Kd H,"RA. H np4HXh.. 

dnoyllH-R M4K. 

A -ROHOiKH-R p~yW'T'HKd H EII-ROy'T'OpH-R M4K. 

conHE ARH. 
, 

HW'T'dp A" HCI{. 

'T'Ep'HOHH HCKn. 

IIdMEp'T'd HC. 
, 

KdllHW'T'd nnH H M4K. 

KHPHHd M4K. 

rdllh.lld HcnRA· 

dMKCdH'AP" HC. 

II0YKH EiillHC'T''' Aoynllch.. x. 

EHOP" H,"RA· 

Kdn"",, HC. 

• .... ~. 'T'HCOyIpE ARh. H M4. 

cERepHHd HC. 

-RKOR" "Md. 

KOMYM'HdHd HC. 

KpHC"H''T'd H AdpH-R M4K. 

AOMH'T'pd M4HK. 

RHimllH-R. H MdKdpHE HcnRA. 

CHMoyHd H HIOAH dnMy AoynllK. x. 

HdP'U,HWd • HcnRA. 

EpMdHd M4K. 

RHiiHIIH-R. ERdpHC'T'd nnH H M4K. 

1.6 r, 

1 r 

2 A 

3 

4 m 

5 d 

6 H 

7 R 

8 r 

9 A 

10 

11 iK 

12 d 

13 H 

14 R 

15 r 

16 A 

17 

18 iK 

19 d 

20 H 

21 R 

22 r 

23 A 

24 

25 iK 

26 d 

27 H 

28 R 

29 r 

30 A 

V KALENDÁRIíCH. 

HORiHph. HMd AHH .rw. II0Y"d .rw. HOIph. rOAH"'h .31fi'. A"h. .rB. 

np"3' AHHKh. RC-RXh. C'T'Hxh. ~y x. U,ECdp" M4K. 

RC-RMh. 0YMP'RWHMh.. H iKOYC'f'd M4Kd. 

RHK'T'0Pd M4Kd. 

RH'T'''''H-R H drpHKolld M4Kd. 

fMpHXd KP""d HC. 

II-RR'"dP'Ad H,"RA· 

EP'KOY"d"d HcnRA· 

Kpoy"'"HXh. .~. M4Kh.. 

CREIpEHHE U,pKKE ,"CH'f'II" R pHM-R A--oy x, 'T'-R0AOPd M4K. 

II 10 A M Hll E A R 'I" (!) 

M"P''f'H"d RCKnd H,"RA. H Mm'"d M4K. 

Mdp''T'H"d nnH H M4K. 

HPHK'U,H-R HCKndHcnM·. 

HRHd 311'T'OoyC'T'drO HC. 

<l>EIIHU,H-R HC~A· 
O'T"Mdpd On'T'd HC. 

<l>MpHHd IltnR: 

Kplpmm U,pKRE n'f'pd H nKlld R pHM-R A; x, H nlld'T'OHd M41\. 

EIlH3dlwrH. 

m-R HcniAHK. . 
M"R pd M4"K . 

u,Eu,ellm ARH. 
, 

KIIHMd" Td nnH M4HK. 

Kp'WERdHd M4HK. 

Kd'T'dpHHH ARH H M4HU" 

iuopim-R M;:;;/K. nE'T'pd HCK M4K. 

RH'T'dllH-R M"4HK. 

-RKORd nEp'CEHHKd M4K. 

RHilH.1H-R. Cd'f'0YPHH"d M4K. - -
-R"AP-R-R dnlld AOY x, 
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KODEX KNIH. VATIKÁNSKÉ (ZN. ILLIR. 6). 

Legenda o sv, Václavu (začátek); srov. str. 36-37. 
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KODEX GOSUDAR. PUBLIČ. BlBL. (POGODINOVY Č. 59) - PROLOG. ' 

'~·Jf·;Ii~ňq~tUTorJ,Itn.E '''Ph ~E lE pr lt\~ E'~II5W.n~ 9.cT~ nft 
Mff!,.eH,) JtrÁt1l1\f''lleT~ ,~~J,Eo·p1ieOOp~lI\lH. ~JI.",~ 
1J{~.n* nlt~At.~HeT~~~H lín IíWlÁfi.tf" li nHJ,aW.1lIi~ 
I()A~.YHC,Ynt" HI~pTHt'fll ,t-,II~~. Rft.)WAII\IA,O.I,IlJIH 

e~ia"ŮAÓ~I1H~~lIti,CTřo. ..~~.IfH~"ra'pr'CTl1a~lI\l~"1I!.' 
A.J~·. nCD~~J..t!"p~~e n.-'HCI :- 10 li ro· H+t'!.l'~ 'fJ,IIIH~TA~. 

. 1í,~~n.Hnpt.H .. HPOÁ" e~,,-I" "T~f~QR,HIlII~O~l,q.~"·!.n. 
~"'n~H~tt!t pn. liG P.~IO ~JI\~ fí.(. n"l(liOTnlIH: ,,~. 4.Y61na 
Ai. II· H. Z,·1I\HTllhlUrOQH .~H. ~nlw"it. t· H~J,.H~ 

.tE. IiAn\Hl1tzflfiEllnJ,It)IHIIII lI.t. 1i1f,o~ra",H~"'H.II~Ynl 
r.cBn~Y~~iHJt..li~wu~'~: hll~ni~.n,nnw.IU~. I~n 
I Cl usa n Hot ft Hnil ~ Il,.IAT n DI~A'~d cJ rl I fit ~i1JI UUIlIIÍI 
ft rn ~ H JfI H 1lJI"b PA (,J../uíí. e ~1 tlynJ,f CA n~ .UdiC Tt HA tml 
lI\UVll ~p~ T!1 tll" fI,n p ~,~ EÍ'RGAG lI\ ťna., Hl' 1; i a 16 ~ ,I~ 
~~!~'!OYI!~!~fi~lIJ,t hf.Ai Ia'Hna nGJ:~'Ti non r'A.I,II II 
,1. H·f. nOYHort. rtn~"M~''h J.,tlKt hÍ llu'lAtl~eAno6cAllaJfIl 
lI~eTIl&-AYfCJ1A~1l6"~I~~lIro es~qnfrO,AqIt1. HntKII~Jlf 
J,.JUI "A~nll ! TG rA~ n~ Y~'lft\1 nEq' ,!po~rt~,nl~ael'l~~!~_ 
·eJlHTH I\flTHfiAYE tild 13J1~ nep CTH HÁ"Ii lI\tAnJtUlHAAJU 
"AG. nIlC6H~pOfibe~ORJlro.l,l lI\J1Wf. H~TalliIUlHOr"Ií'll1 
II)HA~. fiC~ Y1Cf\'U ff el{JlWE rud ~n.1J{J1t H H ft1. Mnu CJl~I· 
ner'lKHTHrU. f~~~JtÍli~WI W~fln~I~~Á~IA YEeAó1 r.1I .. ~'U 
lI\EIĎ'OJ,IUIHAJ1 tJ HJ..i 1\0 H"' TIf'IIr.t~npHnE tl E~ I.i~ C lG n 

r,ilJ..'TETHH'1nilpnqAli lVl\ titA4111"DlrpAJ,'D.npdr~ .. HO' 
erU~illI\Enb1 t6tlJfvl C'!A~t "G ~HuoIfIH.~ bI,fi~p (~~H 
ft)q1EOII~PHIfQJUI~, Hna ellil CTcaCloprHIfl. n.tfllunn~1 
MfiTET,rn'lÁA 1l1l1~'fi1nO rif nt_UJ!ar4~c~.TIIYnJwUd. 
IiHAH c'i\f I~pa II II HMAroJ,U' r-fi.T1~n".ta~!lHMOl'U'l &11: o 
I1q. nO,H Wi),WH JUldllUpl1. ~oo!~t"nJl',T1IHn.n~tJ~J 
~lianffHKcItftA'fŤ Mtt ctli'l ''r{cffI' .W,tt n),H~"hnD.~A"un "11 
1\~nH e'f~O c o ,t lUl Ha lI\l!eT ,."tino tl\CnULol{HH r~UI 
I\Q~110J..tl1nDJ,a,n"bItO lit A~}ntJ..a pa;tH. T'IfJ,nHt~~ 

Proložní legenda o sv, Lidmile, 

KODEX GOSUDAR. PUBLIČ, BmL. (POGODINOVY Č. 59) - PRO LOG. 

,(T~a f1 C T~rll1.c. ro fU Kvl 

ll~ "í~ CAA 6A. E li 1a n1l6tA 

T n t"V! fl'" 1I1~ "J>.~A 1 t W~ CI,A 
rG "~tt1tnaJ,tOlion.l"~ 
'p61TA IiOAE '''" ~iI t1, "'iIT11 
fl"l rHŤ I.A. npt tT,t lAt wn 
l!\E Ch.O ~ ro Hft 1. np H tll iA 1. 
t,4A fl1tt Tel1~Ol ~ Te f".l~~Af 
'íI.(.nYA f;~ it n.1111 W 11 e ftúllt\1 
fil!TH li Sd Tll ro. ni p fl Olt 11\1 

'!A0~ CTaw~ i~ YE tAA ~Al.tj 
~lI\tnEThIUlT,.(r.an. Pl\~ 

,tA' qu T~ TA a ~~" TH t li fil 
TO~A btl{Oll\EnnputU I~lil 

JlAft ~!.Ii41Ii~T~anAn~lJIH 
(Ur. n to) rnAIUlTp~CIlGn r.lilf 
líTI. n na UjfJ1t na Ifll ft,{ fl i 
C~npH&E.lllEf'OI{Ulli. liO 
JI~p E lI\ E na CAv1 WA li PA T~ ft 
ró, I~qqll. A qJE n"e~ nE n a tll~ 
WltftWb nEDlfnf pt~nmn o~ I 

EHTn'pATAiraon ro. TO TElit 

ft'IJI~,,~a~"~Tn .. ÁU-al!" 
n,HMnU~nTtlil.nAIIO n6 
ra~OIptu ... Ht,.~o,nenH 
I\J ne fl iT,"'IIIE Clili I .... alt 
U IA "Ml li ,~TA I~ YEell~ Itl 
n,nTIIKco,tnl1c.,.n Hna(p 
K I·n. "n_HWE.l'I.\~ l~C"A 
1,,,n'E,,no n~f &·"CTAIJ,n. 
''P.ii.~M ,~I'1~.xeTtl~liellv1, 
I-.QnTnC3r,It,lA. O~I\JOAI 

1I\E rt rOG o iH tAA fa b)" a af{T~" 
td n~ 6t·tlAH T~ tA & t &0 tl 

~ "tll'~ O U ,t\ C T tl &0 I\.J\ b. ntt~~ 
lr\HlšoTAtfíOnrOA'UiAH A --HJI cp ~ H titO 'UU~04~ ~ HH 
tTtit nou~1 WJ1l>.W( . ht IUO 

'''l1l\' ,,~lleild I~" r~AJ,t . 
TO" no ~H e~'ffil ~J," "é fit 
T~ t 'OA~pl.lrtraJiOIlUAA 61 

oa~, ""CTI" 'pl1Tnt HO~ 
Trt; "~U qrn nlUl~·1 ~,I~ IUHA 
O~TpEnn. noeTH·lt\EnUAE 

CJ1~11CIiOM~'lI. nG~~i1,"iíl 

rl1A "~UEYE U~~ n".olitItU 
lb.. YE CArt."I ~ ,It tin H Ra CTH 

rOeT"r1. THp". HTnC'I'A. ft 
, A ci I~O CTil n~61,·tJf~~,K 
an~I.x~. rnŤ,.,.c/UI\tRfU1 
J,Eft UIf pi Iit4Ull&Ui ft 

npE!!"C~. tT~IH<~1A Yi '''A 11 
IiAlI\i1~ Rt 10 R;,wn f IH.I~t' 
II ft rOHl UO r~ IfIA no 'r~lTn 
r·Jrrt" ,,.CTt "~I~pl~~nll 
fA .r.onHMwt IiOtí't 14\ nl1 fit/U 
1\ Ě~Hó11i aAE'tAit 161 ne ntKf 
I1nqi;~lI\ll1tTtft'1n,Hnnl 
n~IIí"IWA ua 'Pn n ro .,AA 
1\ n ... rpAJ;ln,A r~. ·n ni AUlt 
n~IIi"IWA 0.!ft·Tra fanT". 

I1í 1l-n,a, ff l C TJ 'I ft) í~r:' 15A &I 
,. Tne K~lft') 11J1~ii ""',NltM 

nAfvl. ~·OtHMa. n II l\oKA . 
I 

Proložní legenda o sv. Václavu (28, září), 



KODEX KAZAŇSKÉ DUCHOVNf AKADEMIE (SOLOVEC. MONAST. Č. 500). 

M:r,. .Ur:m~6fAATIa..I~ _h1t';"nG"tHIiAtm,,4.fl,J4 
~~ ...... ~ r;.# "" .. 

W{"!.M'.4.n.A~!tAAW:M'lJ.frlrpfÝ. ;a!~M .. ~l~. 
~"A~a."dHt(fTJ4HHd-"f'd~IMtftl"'''IOG,A.t:H.IlIA''O 
~ ~ ~",...-, ......... "" 1-. 

Moy!f!.tJJ41HJ/1tktMf'nrN .. 'I4W ...... .,.A.KM1'I:tom .. 
~. . -- ~ ~ r;:;. 

~~JU,.u1Tl~ ~-." ,..,AAK :.. KMtI'*",dtmndJ4Tl.~A 
O.-',Aq.&AHIK • t'M~dU.Kt:L.HK'm,.h."'~~Of11d"'.+4 

~".,A<KM~1IT~ . Mt.;Hr.k)(lfmf~m"HtACJJUta. 
MfJ.~1kt,"nf • '''-hfA&4I~AI<d~MdMdo.ttG~K" • .af 

.tlM,AC(M:d:'1·irÁ. ctrAtMorn,drJTMMdf"'"AHJO,.J.ut.AH 

IC-o..aA.JS.:d~nF6y.,Nt ft '<OMdY~MmJ",pJt(AJ..I'AlrY 
" ""',. ..-......."...", 

M'rI1~~oy~~Ort-lA"111H • tfMnO~C""!.H.-.fU .. rlroyMoMa 
tMj...ItA,nhlRtJflpA&.a.MKr...,,<AA.Kl"'rH 'rA . «kl 

• E"J<! ... ,.. , ~ «? 

111.1U-t~J'\A f.nQ. :.. wtt~~f~ • ..tIA"? HA~I td::Oy 

""~fU1IH~. T"'Op ~{\X'Maoy..rd:"l'A,A\M H'''f1(' H .. JLM 

"L~ť~~fJl~H1T1~ ~ '~d..I1~ ~'<dXf(.kIMaH~t~~Y 
MHO ..... A?K~' o yh\gJ3.AAErrr a . MHOl"'dt~I'f..b1 
,,-. .. .., " 
A\eITfA,dt1f1J1tf11A,dt"ffiAMHO''''O~'''&.CJ'''tfAA\ • 

.. "' _".... c..... cT"'" 

rtAf(,A;S.,J...lfrnA,~I""'Hff1tMn1EJ\"hlArt,Mn..AA"" • -. ...... .-A..-
CfMlf,rMfUn:n0Y.F,A~tI,UmU" • /t,a...~At.M,W 
'fRj... .)C OUJA.JfL0yn~J1.A~Il'."A~n,·IArn",,~,., 
MlM~~&"'~A·SA ... ~"Z",'~Ý~"""f'0lrn.kru.,H' 
~d:rfo~nr~~~JA~K~. oY~.u'~b"n1 ("~"'IA 
,"OH~hn ... o , MgMOV"fAfmn.e.1T1 f,H~ftM"~lK 

"·iiMQ..""'II~:JTI4H"I~f1"CAH·lfMr.7Lt",on...ffafTcJ~"'f 
~ ~ .... ~ ... '"" ~--

HM Hr«-r.lrJ\Mt..n..,;5:'""e ,., 4Jd ",AC NA.kI K'IIGA Hh' ~ AB.lťQ 
-.. ~ • ~w-- .....,/-

#*feTT1..JU4~ tMllrfTpfI"K ... ~u.ueA. 'fAM.1llMrI,d 

... "-mA ri;iNU'~ nyla. ",~,,"","" Z' Jl. r.k3t'7a.. Ol dAK 
....... -' . ...--., -

J3..n..~f"fnl4fMG-Hf"Of',J1M~f't..,.·t·urnOh\1TI" - •• 

ICAAI4.;1 M'A;A'<CUJ.AMTk'",A~( t I~At"G~f" "'Cf' tuUS-.I 

Á-fT.'fA.fffcJl~r:A • 6-rnI,HÁí<"'lTIA;;tcWntGH.Ml • 

Druhá staroslov. legenda (Nikolského) o sv. Václavu; zač., srov. str. 84-85. 
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