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mluvil Pán náš Ježíš Kristus. „Neboť bude“,

pravil, „V poslední dní“, které, iakož míní

me. (nyní) nastaly: „povstane totiž bratr proti

bratru svému a syn proti otci svému. a ne

přátelé (budou člověku) domácí (ieho)", neboť

budou lidé k sobě nelaskaví. Ale odplatí iim

Bůh podle skutků iciich. Byl pak kníže veliký

slávou. který žil v Čechách, jménem Vrati

slav. a žena jeho Drahomiř. Zplodili pak syna

prvorozeného, a když jej pokřtili, dali mu

iméno Václav. [ vzrostl pacholík. že mu bylo

třeba uimouti vlasů; i pozval Vratislav kníže

iakéhosi biskupa se vším duchovenstvem. A

když odzpívali liturgii v chrámě svaté Marie.

vzav pacholíka. postavil (jej) na stupních před

oltářem a požehnal iei. takto řka: Pane Ježíši

Kriste, požehnei toto pachole požehnáním. jímž

si požehnal všechny spravedlivé své. I postřihli

(iei)knížata jiná. Míníme tedy, že požehnáním

toho biskupa a modlitbami pravověrnými počal

pacholik růsti, milostí boží chráněn (isa). Idala

iei bába ieho Lidmila učiti písmu slovanskému

po návodu knězovu, i naučil se smyslu (jeho)
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dobře. Poslal pak (ici) Vratislav na Budeč,

i začal se pacholík učiti písmu latinskému, a

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

Vratislav kníže; i posadili knížete Václava na

stolec dědičný. a od té doby Boleslav počal

mu býti poddán. Byli pak oba malí. a matka

ieiich Drahomiř upevnila zemi a lidi svoie

spravovala, až vychovala své syny. takže počal

Václav spravovati lid svůi. Měl pak čtyři

sestry, i provdali je v rozličná knížetství a

vybavili ie. I vložil Bůh takovou milost na

Václava knížete. i počal pak rozuměti knihám

latinským jako dobrý biskup nebo kněz, že,

když vzal řeckou knihu nebo slověnskou, pře

čítal (ii) zřetelně bez chyby. Neien 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, nebot mlád jim byl kníže; 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 ieho. jako kdysi do

Jidáše zrádce. Neboť psáno iest: Každý. kdo

povstává proti pánu svému,Jidáši iest podoben.

Ti pak namluvili Václavovi, (a) řekli: Boleslav

tě chce zabiti, s matkou se uradiv i s muži
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svými. Psi zlí, jižto byli Václava naučili vydati

matku svou bez viny. Václav však, znaje bázeň

boží. pomněl na slova apoštola řkouciho: Cti

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 za hřích. Pomněl pak

na slovo proroka Davida: Hříchů mladosti mě

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 pocestnym. tu dobře činil,jakož

totiž řečeno jest: pocestným jsem by1,(a) přijali

jste mě. Jestliže (nalezl) služebníky boží ido

mácí, a jestliže cizince (nalezl), &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 zřídil 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 dobrého a spravedlivého vladaře

Václava. 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)
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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. Vneděli

byla liturgie Kosmy a Damiana, a vyslechnuv

liturgii, chtěl Václav odjetí domů do Prahy.

Boleslav však nedal jemu, prose plačtivou myslí.

prose jej &řka : Proč chceš odjeti ? Nápoj zdravý

mám. On pak neodřekl bratru. nejel domů.

A vsed na kůň, začal hráti a veseliti se 5 druhy

svými na dvoře Boleslavově. Pročež míníme.

že pověděli jemu na dvoře a řekli: Boleslav

tě chce zabiti. 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 mýslíce, 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, zazvonilí na jitřní.

Václav pak, uslýšev 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; i tasiv

meč odpověděl: Takto ti chci lepším býti.

A udeřil (jej) mečem po hlavě. Václav pak
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obrátiv se řekl: Co jsi si usmyslil? A chopiv

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

bratře. (odpusť?). Tuža přiběhnuv udeřil (jej)

do ruky. Václav pak pustil bratra a běžel
k chrámu. Dva ďáblové Česta a Tira zabili (jej)

v chrámových vratech. Hněvysa pak přiběhnuv

probodl mu bok mečem. ] vypustil ducha svého
řka:Vruce tvé, Pane. odevzdávám ducha svého.

Zabili pak vtom hradě s ním nějakého Mstinu.

ale jiní 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 (jejich) za jiné muže provdali

a všecku zlou žádost vyplnili: zabili knížete

svého. Tira 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 0 zabití

syna svého a přiběhnuvši, hledala ho; 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. Obávajíc se však matka

jeho smrti. utekla se do Charvát; nebo strašné

jest, aby od cizích rukou ji utrpěla. Poslav pak

.) Tak je v rukopise místo ucnoyc-rn!— 2) Zde jest text legendy zřejmě porušen; čekali bychom mm(meymn)
místo akk. nun-m;také slova: \\ novú“ (rychle. spěšné) snad vznikla zkažením z pův. K1-"pul-'; hlaholské texty
tu mají u "pan. — “) Také slovo „u'o“ (MMMHIU'"unum tre) není jisté pro množství různočtení, jež tu jsou;
původně asi tu bylo, jak má hlaholský text (R), lro pam; tim jsem se řídil při překladu.
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ů ,' npaumnaro ufiKS. ii n-i'oue'l'ua ,' ii Šmelina.

cn8mn Ro MS l'ox'k'nnímm ii C'h cvparonrh.

Kpoxl'l iro m ro'rmjm no 'rjm ,gíin R BEÁ'MAIO

l'i'ru. xm 'rps'rnům: Btl'llip'h mmm; l£I|,\AI|lIí.ll'h

nwm" ,' RSMA,!na,; unum. ů ,uumumm , '1'8

xcn ii hpi uaykřmm niz-kmoimwxanm " EAN:

x'kpnim'k ,gtivl'npdro BAHECAAEAů nom—mmtuo „jo

ůuwrnm.. u'kůc'l'ml'uoy no (kk MSN,"ů C'í'hIX'h

MSlIEy'mIK'Lnpímomnm MSI:.: Evo. c'hx'k'r'k

no cwuopmua (v m M'h Gimme FHM-ků Cv(ik.
(\“k , , „

pdCCIKOIIld ŽK! EÍ'O Il AMJAEIIILH ĚÍ'O ,. IIZIŠIIIIM.

R'híic'rmlůs REChlul'poxk nm;-nan ummn cm
»

Kdůlyllli ii IlAdeIIlEtA w IIEM'h. oíf/nhín'h ;m

“Šaman/mam Kaafu :; Mi. ,Š. " 'Í'. ů Á. K'h

Š. mew/m'a. ii. up8r'k. Ř B'L ll—H.„jíní ] null,.:

cmwmnpa. & niva uoxoů ]] ivo Almo K'h WIN:

"MVL noKoňlj'l. cm uc'kmn ůznpafummn čro

pa„w mz mmm. Evka“ ECHnpaup'mnů uo:

tmmí'o'm.. R'h cx'k'ri ] mnuwumrh 'I'KOĚM'Lr—u.

IIEÁCÚC'I'AKHme nivu ůzu'panůmr'h _ cxoůvh. ::

nopSrannĚ llm'kp'k'nhlmm. no noc'k'rn .uR'l'uo

rnol'řlo. & npmoxm ů Command: , cpůa. na uo:

KaÁuní " pazsíu'kl'unš l'p'kron'k cxonx'k. “

Komunitka m: nommusnm K'h Šý RFS , R0=

Almo rp'kxa cmwnopun'h. no mommm K'ls n-rS

& irc-kan cí'me'h. & noc/mms cnsrn upnmcp

'r'kno de'l'd csoíro BAlliťAdlle ůz ROMCAARAA

FMM. K c'AA'KIIOMSI'pd,\,'li "pag-k. PIA iam

TEXT VOSTOKOVSKÝ. 19

Boleslav. nezastihl ji.Povolav pak kněze Pavla.

aby vykonal modlitbu nad ním, pochovali ctné

jeho tělo. dobrého a spravedlivého panovníka

& ctitele božího a milovníka Kristova. nebot

mu sloužil s pobožností a s 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

& svatých mučedníků rovnala se muka jeho;

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,

indi-kce 2.. kruhu (slunečního) 3.. 28. dne měsíce

září;a Bůh dejž pokoj jeho duši na místě věčného

pokoje, se všemi vyvolenými, (zabitými)2pro něj

bez viny, kde všickni spravedliví odpočívajíve

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

') I toto místo mluví ve prospěch výkladu v předešlé poznámce; je tu řeč o dětech, které zbyly po
přivržencích sv. Václava, zabitých pro něj. *) Hlaholský text má tu: mm "'o pu" ng'c'u" || tof'l'k, čímž se vysvětluje
slovo v závorce.
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cmvf'r'p'kmň. ů Fp'kX'h moů & niszoI'nuÁ motá

Ezm x'kmm. ů nombfmmua & B'ls [l,—plul"cřro

3111435 „ucnsí'o c'rpans Cůn'rapa, Axoí'o na ].
anfis ůfume n'k CAM'L pum; c'wxoplo [Hu-mh

Toy. upimflfcm'h mt mů KAQÍCAdKrbKIIAZh I'

Míla Mde 81; -Í'- vll-lh.nim noÁ'Koůčro Almo

na Aon" áupaámnn ' ůcaám ůr'žxom. igi-km:

ch npafmgunů nounxaiwh tmou" ' Kunín:

NHA P—dudunro it?: (“a. allow-Ke mam 8 “"IN"

dMHNh. “

RUSKÉ REDAKCE. [12]

Boleslavi do slavného hradu Prahy řka: „Zhře

šil jsem a hříchu svého i nepravosti svých jsem

si vědom“. I položili jej v kostele sv. Víta po

pravé straně oltáře „dvanácti 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.

H 'l'ou me Mik. Harvie mammaro lin/ASA KA'IEC/Idlšdnumuaro'
V týž den (28. září). Život blahoslaveného knížete Václava českého.*

): umu'k c'LRhIC'I'hcA"popouncxoč mono. mu

mínus ovcfm lí! numero ?? fa. IXOYAG'FLso pm:

5 llotn'lšrtllAd „an. " mm MIIHM'Luun'k covum

xocwmn Ro Rpů'l'rhna npaw cnosro " cín;

na WEAcaoiro. " xpazn mím; „io.uaunmn sro.

mmm cen-k IIEMIMH nov,gsvb.2 „u Rozkaz HM'L

Eh no ,g'kAoM'h up.“ n'k m3 u'kxw KI—ISh

EMHK'h" musm normami. um tnxix'h mnxun.

ůmmmm spa/Amumauuf " IIOApSPKÍiaro zouomo

ECThS',tde04MIIp$6'Ii pamar.: m: cín; con'k

np'hxopojinmn " umo KpEC'I'Hllldu. " lldpiKOUJd

nam mov Ko C'řM'h Kpnumin. BA'IECAAR'h.am,:

n'k zouzoyípilmrh7 no cuommr wsuqaw A'k'mpi“

" Rozpac're w'rpon'h. " AKO EMC'I'L willo sro

Hle, nyní se vyplnilo prorocké slovo, jež

mluvila ústa Pána našeho Ježíše Krista. „Ne

boť bude v poslední dní", 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: ') MM, MT ', MT': sumu—onení. LSb. sunmarw :: mací, sní" etl-;; 2-=)I,Sb. .u K\Šdch; a-JlLSb.
"k; 4lMM.MT2 nprrncnnnu; LSb.; npnncnan; “VČMS není; “]LSb AMFOMNPH7ll-Sb- 393W" il.; 8) tak VČMS"
v ostatních rkp.: Minmi;

') Rukopis má vlastně „suuuuro“ místo „českého“, srov. úvod a varianty. — "] Kolář má ,.nemili", prof.
Pastrnek „nemilosrdní“;z důvodu níže vyloženého kladu .,nelaskaví“.
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CAOKECKhIMh.IIOCA'ŘAOYAIB oyum'emo cnomnoy

„gonp'k " Hanu—n pagoymoy mmm; K'h Rogz-k.

(tlamu nu n'9 mmm. de'rncaax'h. mt my:

Alvik, " lla—laws W'I'pOK'Loyuuwnm mmmmm

AdThIHbCKHAIh20 " HAOY'IHCA Map-k. a Tom:

RpEMAoymp: Epd'I'HCttdK'Lmmm. " nocagnma '“

mms/a BAHECAABA.na cvon'k atv-up caoiro de=

'I'HCAABAH.& nátuasm Ndlld "M'k HHM'h xo,w=

'ru. 2284;ch na" lllli rom " KOSpdC'I'OM'h

MM'L. MAT" na wc Aparomup's. " omipM

gamme H drogu caw.: oyc'vpon. i umo "“ Bocxopmu
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oMM _lpATucMMMS; '“ LSb. :? 7m; " MM normu;

xon'crau'rum; “ LSb. pm'uno; “ LSb. + pac'rn(sr. Vost.);

TEXT MINEJNÍ 21

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

chny spravedlivé své: Abrahama. Izáka. Ja

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 (jsaj. ldala jej bába jeho Lidmila

učiti písmu slovanskému, (a) následuje učitele

svého dobře, naučil se smyslu všemu brzo.

Poslal jej pak kníže Vratislav na Budeč,i začal

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

" MM, MT ' mmnpm; "' MM, VČMS iuxou; “MT *
" v M. VČMS. není; '" VČMS "Malus-i; "' MM. nemá.

'“ LSb. urun'cxiil; “ VČMS, MM, LSb + n; “L'" LSb. SMTA(V. mm); "' VČM, LSb. " mw;

') Tvar unum (v rukop. Carském moskev. synod. knih.) by mohl být i ak. množ. čísla (knížata), jak bychom
čekali podle textu Vostokovského: ] postřihli (jej) knížata jiná; ale pak by v Minejním textu musil být
i výrok drum a ne si. Také vydání Archeografické komise má xnagn. — " ) Některé rukopisy (lavry Sergijev.
a Vostokovský) tak mají a souvislost toho vyžaduje.
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*IÍCAdIŠkc'rpowvu MMM cnwa. " HMAC'FA mt

csc'rpm yl; " Maura“ " K pazuag“ mmmía.
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R'B RFA RC'lMlkcpůmns " ace “Roi 'mopmm

u muxo'r'k memu., " pazuovaw: me““ moymíe

\ldxoxhtKhld.84 H Eocwlua na m KHASh m: HM'L

Gimme“ up: Mila A'li wii—" im,.: oymps win

tro. Ad tř.: Bogpacwn. " CMUCAA„lomu de'l'S

sro. Toma ,gíaxon'h nemu" mxč'“ ,gonpa nwm

cxomov 9038. sumu R'h cpůa gmina con-kw:

IIHK'Lero. mmm nnomd ao"6 íio,1,8"pumu/a.

uncano Ro ears 11mm aocwč na líld cuoiro

im,.w37 no,aonnnxťí. 'i'" m: nauaum noc'rp-k:

mw“ seznamu na 340. p-kum xoun'ru fm

ovswl'n BA'liCAdK'hKNÁ coa'kumnm cm mawa

pilo enom " : mov—mnucaonmn. " Tung“ \l-u

sni" mmm u'kmm 'ro me.—umanauaoycwmn“

“ MM " MWA;
x(,

" uxw;

“ LSb, a pana;

RUSKÉ REDAKCE.

u_aost, oycrponc'ri A(sr. V.);

"3" LSb. M uuu nammun (sr. V.) ryb-nwm“ mmm " cnouuucxla;

[14]

syna svého Boleslava, začal Václav spravo

vati lid svůi. Měli pak čtyři sestry, i provdali

je v rozličná knížetství a vybavili ie. I vložil

(Bůh) takovou milost na knížete Václava. 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 naplňuie všem

ubohým dobře činil, nuzné krmil & pocestné

(do domu) přijímal podle evangelského slova;

boží sluhy krmil přehoině 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 zbuiněli 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. nechtěie od počátku

dobré lidskému rodu, vešel do srdce zlých

rádců jeho, iako kdysi do Jidáše zrádce.

Neboť psáno iest: „Každý, kdo povstává proti

pánu svému. Jidáši podoben iest". Ti pak po

čali pobádati Boleslava ke zlému (a) řekli:
Chce tě zabiti kníže Václav. uradiv se s mat

kou svou i s muži svými. Ti psi zlí, iižto byli

. M"L" LSb. xunramu AdTHukCKU" MM memu;

3“MM. MT * Kop/mmm; :“ LSb. mnnouawir;

“ LSb. R'kQOIllull; “ MT * vynech. “*LSb, umxšcuna; “5LSb. mnu, MT ' :laun; 3“VČMS “: “' MM. LSb. asn;

""MM. MT * noachcxn-u; " LSb. 'rn 441; "J“ LSb. SAUIITRm'umu mov—mnu;

') Text Mineiní ('n—aunuurl:cork comagnaon.") je tu iistě porušen a nedává dobrého smyslu; ani Vostokovský
neuspokoiuie (npownnn minut), spíše podle Iliinského: AM'wi u; sauna (bystře bez chyby).
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TEXT MlNEJNl. 23

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 sebe". Chtě blahoslavený naplniti vše

likou spravedlnost boží, přivedl nazpět matku

svou do domu svého a velmi plakal, řka takto:

„Pane Bože můj, nepokládei jim všem (sic)

to za hřích“. Vzpomenul pak na slovo pro

roka Davida: „Hříchů mladosti mé a nevědo

mosti mé nevzpomínei, Pane“. 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 iim pokoj činil. a iakož ie řečeno

v svatém evangeliu evangelistou Matoušem:

„Pocestným jsem byl, a nepřijali iste mne,

nahý, a nepřioděli iste mne. nemocen jsem byl

(a) v žaláři, a nenavštívili iste mne". totiž na

levici tehda (isoucím), i půidou ti do trápení

věčného, a (isoucí) na pravici. kteří činili tyto

dobré (skutky), tehdy vejdou do života věčného.

To (a) takové pomýšlel blahoslavený kníže

v srdci svém; byl-li kdo chudý. buď domácí

nebo cizí, všecky odivala krmil, a přišel-li

k němu některý služebník kostelní nebo kněz,

:“

" LSb. + "; “jinde všude: Mřpu; '“ jinde všude; nim—; “ MM Kr'k; “ V dr. Sp.: "o'kx'h; "" LSb. mrkunh;
"MM. MT“ LSb.xopmmun; “st" MT“ “: u_n v dr.: „\cup-\; LSb. " MGM "M1—TROMII" (Vostok. .xonpo1—nopmnc);

“' LSb m w,\'|mc1'|; *“VČMS siru; “VČMS, MT. |! hmmm.: m uoc'k'rnch; L“LSb. nomummum; 5“

enom-\; “MM KWMM; MVČMS npn,u1'k,LSb. llplllAGT'L;" LSb. “: v dr. sp.: Re;
V dr. sp.:

“"" MM není;
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jemuž bylo ublíženo. on (takové) vykupoval

a dobře činil všem. Kostely pak zřídil ve všech

městech a dobře činil jim; 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. Ivložil mu Bůh do srdce tako

vouto myšlenku, vystavěti kostel ve jméno

svatého Abrahama' (Sie).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

ďábelšti, kteří obmýšleli zlé v srdcích svých

s Boleslavem proti blahoslavenému knížeti Vác

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

pozvali Boleslava a radou se uradili nepřátel

skou o blahoslaveném Václavovi, jako Židé o

Kristu v dřívějších letech. Bylo pak „Posvěcení

chrámu"; tehdy jel Boleslav (sic) do hradu.

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

se slavil svátek svatých dobrodinců“ Kosmy

“*MT *+ n; “ LSb u'xummro cum-onoma; “"-“ v tištěných VČM (str. 2189): „R cglul ruomn nas" cpu—irc"není;

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

tak jak se čtou v našem originále. V LSb., MM. MT '. MT: „nasiio son-mo enom " npnnmy“...;
'" LSb, m R'ĚAMIIII;

*"MM n cjiuux'u; " v MM není;
"““ není v LSb., opisovač je chtěl připsat po straně, ale zapomněl;

“ iinde v dr. sp.: :mm.

'"MM “ cjiuu;
“' LSb. ctu-hmmm;

"" MT * MiToprilo;

') Všecky Minejní rukopisy tak; zkažením z „Emerama“. ——"] Kosma a Damian slovou :ugmnuwnun
(dobrodincil. ježto. jsouce lékaři. beze mzdy léčili [d\'uovam).
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a Damiana. A blahoslavený kníže Václav, vy

slechnuv SVatouliturgii. chtěl jeti do svého domu

spěšně'. Boleslav však jemu nedal. prose jej

plačtívým hlasem, řka takto: „Proč chceš od

jeti, bratře? Víno a medovinu všecku mám

u sebe.“ 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 zabiti." 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 sešli se nepřátelé. ti

zlí rádcové, do Hněvysova dvora. pozvali si
Boleslava & konali zlou a d'ábelskou radu.

Jako se sešli k Pilátovi Židé proti Kristu,

obmýšlejíce zlé. tak i ti zlí psi. jim se podoba

jice. radili se. jak by zabili pána svého. Řekli:

„Půjde na jitřnído kostela“ —Václav totiž rád

chodil do chrámu — (řkouce k sobě) „tehdy

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

Václav pak kníže, uslyšev zvonění. řekl takto:

„Sláva tobě. Pane Bože můj. že jsi dal světlo

a (dal jsi mi) dosíci jitra tohoto," A v ten čas

vzav sandály své, obul se a tvář si umyl

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

Václav pak ohlédnuv se řekl: „Dobrý den.

pane. včera . . .“ Ale k Boleslavovi sklonil se

ďábel k uchu a rozvrátil srdce jeho, že, tasiv

'“ LSb. ul; " v MT' není; "LSb. mit-umana; '“ ve

“LSb., VČMS „o...—; “MM

“' v dr. sp..: mnu;

') n song-L'(n spalo—spěšné, ve všech Mineiních rukopisech. vzniklo asi zkažením z K\ "png-L'(viz. leg.
Vostokov.: hlaholské leg. n Ilndl'k).
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meč svůj a odpověděv takto: „Nyni chci ti

lepším nad to býti," udeřil Blahoslaveného me

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

jsi si to usmyslil. otče (sicj' a bratře7“ Chopiv

ho povalil (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 přiběhnuv probodl mu žebra mečem.

I vypustil ducha svého Blahoslavený, řka takto:

„V ruce tvé, (Pane)," odevzdávám ducha své

ho“. Zabili pak vtom 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 oloupivše vyhnali ze

země a ženy jejich za muže provdali. Ti pak

psi ďábelští zabili pána svého. Tira pak řekl:

„Jděmež ještě i na naši paní. ať opláčeš na

jednou bratra i matku!" Boleslav však řekl:

„Nikam se nepoděie. 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

"' v dr. sp.: Kowxr, v LSb. K'Lons; "' LSb. misto „somm“—nulu (ve Vostok.: oynm); ""-"“LSb. lrro un
'" v LSb., MM toho není;

" tak i v VČMS, MM. MT', MT2 ruinu—47m, LSb. " rnhuca mu;

'i'-" LSb. " webu &pyxw (ve Vostok.: WMP" ! MW):

“ VČM,
" LSb.

'" jinde: zu mSmn;

') Rukopis lavry Sergiev. i? sporu, a všecky rukopisy vyjímajíc Minejní. — ") Toto přidávají kromě ru
kopisu Sergiev.. Vostokovský i hlaholské. — "') Jako jinde i zde je toto místo nejasné; zde mimo to ještě větší
nesnáz působí 3. sing. Aocn'tnn! všude jinde 1. plur. „\ocnium-ul
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syn její iest zabit, přiběhnuvši hledala ho;

uzřevši pak (iei), padla na srdce jeho a plačíc

sbírala údy těla syna svého a sebravši (je)

pak neosmělila se odnésti do domu svého. ale

ve dvoře knézově umyvše a oblékše iei. nesli

a položili iei Vkostele. Obávaiíc pak se matka

jeho smrti, uprchla do Charvát; nebot strašná

iest smrt od cizích rukou. že ii nechtěla pře

trpěti. Boleslav pak, chtě ii zabiti, poslal za ní

zlé rádce; oni pak šedše nenalezli ii. Tu povo

lali kněze Pavla, aby modlitbu konali nad ním;

pochovali pak ctné tělo svatého a blahoslave

ného Václava. dobrého a spravedlivého ctitele

božího a milovníka Kristova, nebot sloužilBohu

s pobožnosti 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

Václava větší div zjeví. Neboť zajisté Kristově

muce (zievivší se) a (muce) svatých mučednic'

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

iako Židé o Kristu, rozsekali iei pak iako

Pavla a děti pro" Krista zahubili. Vpravdě

“" VČMS npuToxum, LSb. npnTmum;

"3 LSb. m xo'raum;

"*“LSb.

!" LSb. enou; (Vost. c'rrnoollil:

'“ J“ není v tištěném vydání omylem
v tišt vydání. i v originále

VČMS č.174 ]. 1055 ob.: x“ btw—mulnuuumm "ně M'l—Nllk.Čtení: „Moyu'k“ red. vydání chybně. V LSb.: xii—

Moyu'k uuumnm » CTS Mil—nuli v rukop. Vostok.: xrk Msun " cru-m. qumun.

') Všecky rukopisy tak; ale Vostok. & hlaholské Mwmmmk.— ") Rukopis náš sice vynechává MM, ale
to se čte i v Mineiích Milut. & Tulup. ' —'. podobně iako v ostatních redakclch.
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'; “109
" MAAHU'd gd HBKHllld. BO HCTHHNOY KCK "d:

pom; qnšuhcníu mnam ca IMAKAIIIE:ro pa,;u.

OYBÍEH'L xu BUC'I'h masa RAWECAAB'B81; 11:5.

;. *r. nz. unrguwra am ii. Kpoílrm cnfuuo ř.“0
110

Acvn'k " Miu ctnwampía WL ldi. si »“

noKou Alího s R'kqmn musuu co Baham nz=

spaunumn MAIN“sc" npaxgwín ovnowmuwam
so cx'h'r'k mnso'rn'hm'h TEOHM'Lrů. u: wcws

112 112 Emmm me sm uzspanůumm csonmm.
113 1130 M c

nopSr'dHn mx'kpum. Ho noc'k'rn mmm crmo.

npmomu wsammumoe cpůi ň na normami. "pos

pngM'hma rp'kx'h cxon. mm nponíamd Kposh

HÍHOEHHHOYIO. BOINC/MK. DK!
114

"OMA" OYKCA K'b

sřov co mia—n.m. " co B'BZŘIXJHHMIh nim.

115 13 =m umomov " MA'I'IIE'b HOYA"s;?unomosn nm

mn. " nemam; cnoyru csom M npnmcovm

w'kno saammnaro KRAS/hsaun/um npaw tvo

m; KOJÍCAABAAmaru nposp'k'w " mia cinu.

6315 corp'kumxm rp'kvh mon u'kmm " Riza:

sonia modau zum " npřomnm iC'I'hnama.

" nenommua sro 811 “píča" c'jjdro anpaáma

mm si: cura „Šín—. wmcnmo c'rpanoy WA=
117 117 :

"I'dpA. Bl. "l'i AHAOY."pHHECEII'h RhIC'I'h KHASI:

RAWE/MTLMija mpw ln. ?. Arik GF'B noxon

Alího tro na Aon'k aspaamos'k "cam lama.:
118

HAD-KI ECH "QdKiAHÍH OYHO'IHKMO'I'R tlamu:

aocxpccmí: mpvauums. mmm: no,;„osaws IIC/MM

maxan“ ním " nemas/hui: co srzuauannum

Tum WIÍM'L " C'k něqrumm " Eli—Í'hIM'b" xm:

Bowxopmpnma Tum Aiomm. thH'lš " npncno
H am trium Tkuma.. 441mm.

'“MM. MT ' MT ' x'i'pam; "')-"“ LSb. ASMi;
i Vost.;) "3-1" MM, LSb. MMM-runenom (také i Vost.);
npork West.: "943'kl' "' '" LSb. w ii;

'" LSb. nowxmn (tak i Vost.);
"' LSb. :;

"3 LSb. nounnwn;

1201

veškeren národ lidský (sic) velmi plakal pro

něj. Zabit pak byl kníže Václav léta 6337,

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 nezůstavuie vyvolených

svých na potupu nespravedlivých, ale navštívil

milostí svou (a) obrátil zatvrzele srdce jejich

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

krev nevinnou. Boleslav pak rozpomenul se

na Boha 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
řka takto:

hříchu svého jsem si vědom a nepravosti své

leslavova do Prahy,' „Zhřešil jsem,

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

Václav měsíce března 3. (sic) dne. Bůh dej

pokoj duši jeho na lůně Abrahamově. Izákově,

Jakobově, kdež všichni spravedliví odpočívají,

očekávajíce vzkříšení z mrtvých; 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.

"U" LSb. nnspmmš moji(tak
““ ve všech rukop. tak ; v LSb

v našem ruko
mvčms mm

““ LSb. + H; "0-"' jinde není „'rn“,

pise v obou případech přetrženo. V LSb., ,N“ je v řádce. V starších redakcích toto „THskoro vždycky se psává.
') Text Minejní je zde porušen (npogp'ksnad místo na "pag-L',hlah n "pan). ., ") Tento omyl sv. Abra

hama (místo sv. Víta) se čte ve všech Minejních rukopisech.
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HM) c(xerroro Hewecnmma nc(nowk,1,mm<aý
Na (den) sv. Václava vyznavače.

G: mm: s'snc'r ::2 npoícm/ mono, mus "

cia Fa Ill—IIb"Vieš—(hl pm:. Homw' 505 pm:“

n' noc'mk,£nn „úlu, mu M'mwk' MMII!town,7

nc'wm'mr n'pa'rk ||=fa npa'ra, cíl. na OHA,"

KpdSHB 114,1;an „gomaum EPO. “1131 no“ c_n:

'k somoymw HMUMH," 81mm?/fra uma Š“ uo

„\,mom nxt.. Hurá" 12?R!K'nm wem“ R''lic'kxs

"mmm“ Hpa'rnc'aaaa, ;mna/ msero napmwma “

Apar'omafnpa. H“ pominu“ CIThc'xon IIpK'lšIhk

u,l\,[u]"' Kp'c'rnc'w n," Hap'kc'wml nm inny.

Kupec/umi. Halpda/CT'IIIOYme mor 19dmoz" lloĚ'|'=

pnumf n, "pH.-"mam Hpa'rncnaxh 0_ll,h ::l'ro na

"Mc'rpmimlne22nurxovnr'ag“"."!th Hompa,
24

" c “"?""W "'%25 ["]26 iz'cn'lrlx'unmur27mi

umu nahnáni-2s [www] Bdí-IAME;linc'lcovnh O'I'=
31

pom“ noc'rasn " na Kpmvk [up-kg='m“2]

C'I'Enitlhll'lš'dlh "puk “W=/úponu, „ „mmm "

Hle, nyní se naplnilo slovo prorocké, jež řekl

sám Pán náš Ježíš Kristus: „Neboťbude," řekl,

„v poslední dny", jež myslímenyní 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 jakysi kníže

v Čechách, jménem Vratislav, a žena jeho jmé

nem Drahomíra. Zplodivše syna svého prvo

rozeného, pokřtili jej a dali mu jméno Václav.

Když vzrostl, takže mu měli (po prvé) ostřih

ncuti 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

Kriste,

požehnej toto pachole, jakož jsipožehnal všecky

v'v
žehnal je řka: „Pane (Bože) Jezrsi

v- .- un 

' K nadpisu: v L se čte; thTled .8.dj . ,uuh, a po hymně; lita c:\ormsa nova."ili uuro .mn,a u 'n'" t. i. celé

oficium budiž jako na svátek jednoho mučedníka, ale toto čtení (zvláštní); v R; na .in-u.cT—oHanuman m-Íinca,a po

modlitbě toliko slovo :'rn (čtení). “ c'snc-r' a L, ?" R; “ Ko a vynechává násl. " L; 5' vynech. M; vynech.

RM; *vynech. R; ' sovaoyun L; “ přidává cow" M; ' zm M; '" .,. sofa“ :::-&L; " F: R; " ant.-T,L. a?; R;

'“ vynech. LRM; " IIM-lthR, napnuuma nmka M;

LR. Slova v hranatých závorkách jsou podle srovnání s ostatními rukopisy nenáležitá.
“' u'pacn xu M; " přid. Ě" LRM; “ “E R;

na noA'c'rp. aro M; “ smuro mc. LRM;

'“ vynech. R; " nexum“ L, noi-mnm RM; " vynech.

“*"lldp'kťl'd am R;

" nOTchmmnm R, přid. "'o LR, přid. unum R, vynech.

“ vynech. " LRM: " "\ cnoan Luo-„-x'nnpoMk LM (K'Mlp'rom'), R

(mpnxom); “ vynech. LR, v R se počíná nově čtení se značkou 'To; " ninumm' M; " Minor R; " vynech.
:“ „ L;musí; =“ ším R;

“3 snu LRM;
“ slovo up'kxuv N je přeškrtnuto, v ostatních vynecháno, patrně pisařský omyl;

') Překládám takto staroslověnské „mmmn“; bližší výklad viz v úvodě v odst. 3.
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l9l

pum: l'u [ml] "toru/(if Imm:o'l'pom aro,

'kxomi nmlaxn“ R'ce IlpKAIlHKHl'I'Rot; tmu,

mi“ 3'6 nmmmw iloMc'Tpmmnk mam."

T 'kmms M'mmm 'kKo n: :""th nnc'xoyna

TOPO npx,w='dro " .?m'rxanm aro" Ild'li'l'hm/
—

wpouh pdC'l'It“ Imaro,i,'k'rmo lmumo xpammmřf

Magnus me '“ K'nmvl'n cnon'kn'cmn " AA'I'HII'CKHj!
14

_
„40594515 ()Ymp'nuloym me enjoy sro,":

nocwxmm 'lfcu '“ KIIE=3.1 crro Kupec/usa cnn=/
—

d fro. Donic/huť n:: Rp'l'h faro pac'v'kamt no,r'

"umím, rrk= "nws“ mr 0I|IE21ona mana—'?Ha;

nwm sro23 Aparomupa oy'l'spy " mího, "
"26mm" “ c'l'pon„golf,ume% R'dec'l'i lieuncmm,

" x'apa'acw'lllum, "qu mm c'rpowru rumu

c'noigq. linarm'kwno :m mmm anqmwzn
Hanuman K'nmhao m 'FKMOmmm na: KIN!

„ronp'k31, na“ ufpolo Ch:/Rplmuh wk. llc'kM' :m

ununmm/ ,ron'pa 113094"an Ildl'lli M: 'kuaun,

naqovljm'“ ||n'l"k=;'d|m,“'" c'rpalmun IIpIIEMdIIIí

no' huci-cow“ macoyf“ H'Mmurm n:: omylem"
39": „ru,rmm, mom“ option“ " Horava“

,mmomm“ rm; pauowlounmm mor-nu: mi,“

lrp'kmm M'norm 3114110:.m. Kpdllldllli. "sport

oyno n' na“ KCMh c'plrmutf“ K'ca KMM-k

'r'aopaun, 'kmr Komnlgro moa'mlm" |; )KIIKO'Wk'

' vynech. l..; : llumwu'M;
lloa'c. LRM;

'“ uuu L; " přid. || RM;

sp'li L; "* začátek nového čtení v R se značkou 'To;

mnm pnc'r. LRM; "'" rkxora LRM;
vr" „\onumc! R; “ " nudí-'n. L; 

" X,DÁ.\\Rsic R; '“

"" vynech. L; "'

mean M;

ménko nového čtení; “ vynech. L; ““ m muz" li,;

oslu-trn L, m ,\. cadeau-ru R, m .\. setu:-rn M & přid. u;

TEXT NOV LJANSKÝ.

“ nímu trn LRM;

" počátek nového čtení v L označený 'i', v N iniciálkou; M 'l"k.u':o:,u;

vynech. mc RM;

-- osa

vynech. " x'zp. LRM; *“
“' ,mne R:

“.uxamm M; “ nn1"k'kuu L, uu'rum MR; mešit-mr L, cannon“ RM; -'"mowy M; :“ 'i'MKlHUM;

'“ přid. om LR, n'ux' " M;

37

spravedlivé své ;" a tak s požehnáním byl

postřižen. Protož míníme. že požehnáním toho

spravedlivého biskupa a jeho modlitbami začal

pacholík růsti, 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 lid,až vzrostháclav; &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 miloval, služebníkům bo

žím posluhoval, mnohé chrámy zlatem okraš

loval. Věře zajisté v Boha celým srdcem svým.

všecko dobré činil, cokoli mohl. v životě svém.

“ c' LRM; si.

“ n .n. "'o vynech. L;

"" : R, .wsoo M, tl.-.“—.w

' umu-,'umlLRM; '" vynech. L;

" vynech. M ;

" přid. IIO'I'I'NMIIII" 'Iu-n R; "' " (místo 'Iicnj; "' .,. na).

Římu LR, .,. ona onu MMMM; '-'-1no LRM; '" vynech.
_. ?

vynech. umu :. r. A.:. R a prld. ... zna

“ přid. " LRM; “3 u'ch'... „\osnonoru M;
" .,. m „u.rlum

" som'm" orgonu LRM;

L; " :or. vynech. RM; “' numer! M, zde končí text breviáře M; " Ezr rnormmmau pasowuu R; “ sgr L;

"' přid. cnonmn L; " momawu L. v R od pozn. 44. takto: upxaĚi " u'cimm moj-mmm... n IIIIXkAoc'pa Tuopmn;
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c'nomuhf [)asrp,g'ku'|lne3 ms [cf]s nechám

Řím“ ,ť'klmoy lm'ksha'uloy“ xcp'lu“ ln(h,

'lšKOPKE" llp'k=ff7 u cín,: HnwkSX up:,wrmal'

l..420drm\,9 u'c'ramem na ra cuou'o | Hammam,“

'lmome HIM-kn; na i: FA." llucauo no ?, 'kxo

makám "* c'wu'n“ na F6 c'notrof Him-k“

"voan : H udroípna'un "' Honc—XM“pi=

Komu: xoljna'w" 'I'E"*n'pa'rh Hmm-Mun “' oip/un:

'I'H. c'mumxh : Md'l'ipIF/IO " c' ,noymu c'xonmn. *“

'l'n "'n/u dellmnílllEC/ldim n'kvfov ";)-km,;e“

naoyc'wmn, mawáph c'n01023ma' |;an HBHNIA'F=/
26 '

n.24lla Kunming“ pazxoym'km. Fry/d“ umu.
__

cmyk cs cc: nuoumf')7 q'vn/ olga 'r'uoir'o " Md=

'l'iph TROIO," RháiBAIORHIIIHŽQncxónwaro cnofro 2"

'lmomi CMhcu'k. Xo'r'k“ m: nclm'ml'rn R'ery

"pumy mino,32u'anpawmn :“ amu 'em. camo,“
n:“ RAM" ti Kara" c' lmaqmm mmť" : ru mm

u: nocwun m'n'k makro:m3.1 rp'lmt. H "mm:

"anne“ caso „A;/ARM upon.: mm:“ : l'p'kxh

IOHOCá'FH mon " nim,;nuria MMM m xh::

cnommn" rn. KA! a;: ti q'wmm: E43Md'l'iph

amo, ona m pa,;omma'i C! 0 E_p'lširc“ ||

0“ snaroka“ MFK!'I'Ropaun.ll: 'r'lwo no

"|||"th " ova'uommm“ :: c'rpanumnm " upo:

lmm Mik/omnia, 'L'Kom: c' np'k,1,|. p'kxonu.,

,ten: pa Tuopaulď“ " owkxh KH IIpOAdIIHn'k=/

[10]

Zhrdnuvše však čeští muži, a když ďábel vešel

v jejich srdce, jakož i dříve v srdce Jidáše,

zrádce Páně, povstali proti pánu svému Václa

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 zabiti,

uradiv se s matkou a se svými muži.“ 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 kaie s pláčem pravil: „Pane

Bože, nepokládej mi to za hřích." A pama

tuje na slovo Davida proroka říkal: „Hříchů

mladosti mé a nevědomosti 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

' zde končí čtení ve všech kodexech LNR; v LR je označen začátek nového 'n (V Lil'). V N Větší inici

álkou. *naira/d'un R; “ vynech. cl LR;

' Arku.“ L; “ Hm" L;

nech. R; '“ “de LR;
(sic) R; "' c'np'kn R; 30 c .un'. " : ,woranmn R;

' lmn'un M.L, 'Iccu R, a přidávají u;

“ slova “homo — rTcavynech. R; '“ |'.'c1'anun R, přid. am LR; " vynech. R; " vy

" RCTMHR; “ wakomn R; " ptun R; " :( “Muzlov avynech. pmwun R; " xonn'ru

“ přid. " LR;

.,. na'rnn-u :. a. R; “ Co na R; " pan-M1: R; “ v R začátek nového čtení označený obvyklým “Ti-;

* mm nnomulovL; ' : Jun R;

“ vynech. R; “ vynech. R; “ "sama-ruL,
" n'gmosu

R; 29 TEMPOR; au KTML; :n XM" L; :u vyneCh. R; “ n'uprrn LR; “ přid. n' "park R: :" vynech. R;..
“* .,. xu co LR; :" roaopaun L, " nu bez :* una-unu R; “" vynech. R; " vynech. euro R; " nomnuu LR;

“ roaopaun L; “ m uommnL, R vynech.: *" q'1"|:1nmL, "Ti-aun R; “ vynech. R; " vynech, R; " přid. .ro LR;

" vynech. L; "' přid. na L;
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[11]

xoyl ncícoíflloímun.2 ",p'líKTMIha mi |:: 'k

oyc'rpowrmť na Rah rpaxkx'í' “mnm „mph '“,

" CAOYDKH'I'MEG“Šuf x' lIHXh oynpdanhmq 7

BW/ mu Kpac'no 3 úmorný!—linuxu,“ nm: “ cn:

oip-Kneifl“'rxopaxoy „wm " "cum [io—\-"' www:

mmmnmnímu. " ded rm Baumaxa. li'nomu

2m 541ng si u' Gut,“ " cdma n,;vlum"' :;oro

HHAA. \ln Hommaxoy ;m n="p.11'o\|-evo mor-un:

my mm'movl" "l_lhu'=|c'k'k „A,"kmmna' cínu evo
11;

www] 'L'Kom: oynwvn n, „1,4m nn rnrn.:

„una evoumu. filma." llpmuuflnoy' na ,úmm "“
,

C'I—WÍ'OHammam,“ K nnua'oymr n'k on'k'lwlh

lf||ncM|1h,/ " necmupoy rr mm; &' 'I'd ,wmf'"

'rn 3M" deSHzl "pursuant“ lomác'aana, cilih

138%)de mnpu'ka'snnnn“ m' unum o Išpd'l"l\'

iro 24 línp-g'uc'nds'kf“ 'kxome"ka" llp'kr26o

Fk "Hmm. Hcoňkm lnumunmmz“ mej die:

“|:"th u'p-kn'urmmm'“"[El—':xh]“" I'pleWh,
Kaufmann“ kara/“un“ no u'c'kxh rpaykxmm

'
n'uuyji me“ &' Honecnauanh mailů“ |< má

,!;le m: uux'moír“ npuťufuuxoy“ Kor-43311"

" Aom'kud, nomoymaan/ malin,“ Supann ctil“

,gomoiuh“ noua'rrn“ Rhdel'h. lloMcMn' au“

oya'c'wxn " CŘKthIIHth owíomu pum:

TEXT NOVLJANSKÝ. 39

velmi dobře zřídil a služebníky boží do nich

velmi krásně uvedl z mnohých národů, kteří

konali služby boží dnemi nocí, zařízením

božím & služebníka jeho Václava. Vložil mu

pak Bůh do srdce, a vystavěl kostel svatého

Víta. Boleslavovi však. bratru ieho.poštvanému

proti němu, vsel ďábel do srdce zlobu. aby iei

zabil, aby nebyla spasena duše jeho na věky.

Když pak přišel den svatého Emerama. ieiž

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 iezdil po všech. Vešel pak do

hradu Boleslavova v neděli, an byl svátek

Kosmy a Damiana; vyslechnuv mši. chystal

se ieti domů do Prahy. Boleslav však iei zadržel,

zlobnou myslí řka: „Proč odcházíš, bratře,

vždyť i nápoi zdravý mám ?“ Tento pak ne

odřekl bratrovi, ale vsed na koně počal hráti

se služebníky svými. Tu pak myslíme, že mu

' " npoMum (místo ":ODI'L'Xk—E'L'XOY)L; " v R m Tano so "|||" u_i " in;-lu Sionu" immuxmmk ucnorrliwn (Sie);

3 “Fun L; ' ora-pen.“ L; * Hm aos'p'li L. v R takto: uranu.“ ;m n' RAJC'I'Hmom run.“n ,wnoo orc-won; " moynurirm L;

' vynech, L; a v R takto; » nflu u mix owmanu(místo " nm;-mírnit — tun); " Ku L; '" přid. :o;- I,. :o;

n mup. R; " vynech. LR; " c'Toomwuk LR; '“*
»“ upíru R.

v R místo věty Il'nomn — tmu: na ,íosoa rxpnm; “ (Typ:

Ve všech třech kodexech začíná zde nové čtení, označené v L lvi-.c,v N :", v R ŽŠ; “ vynech. „“;-„„

cun" R;

11 R; “ nen gum R; " npugun'un L; *“ mnpu'kgmiml L, v R " unu-1x0: místo ť'l'k TR. mup.:

" M && (sic) R; " " suma : KKLL. vynech. mm R; " Ilpnm n:: „(in L; "' ílspmu R; “' .. »; A..-I.".

'" “Mk L; " \\ ovací

spa-rl aro R; " vynech. R, N „íp-hw llnoxkn L; " o X_i“LR; '" Iinumunm L; “' IlpTCKHIOMkL, IKD-RMM“R; “ vy

nech. “*“ R; 3! přid. zm R; “ tuo LR; “ no na rpm" L. ne na umu R; "' vynech. R; 5 n "MM cpu-a

cnocro R. 1. vynech. větu K'NHA!.— png/u.; “6 roymor l.. rerum R; “ n "panu—m; R; “' " nomoynmn .unu R;

“ ovc-„mu u LR; “ Mme“ L, vynech. R; “ HT"LR; " přid. de'l'k tre R; '" 'k.i||u.\u\ R;
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llo q'rro Sxognuml s'pa'm, nno' "2 nnao u,:Ao

HMth. 04 na m camps—nspam“ na x'c'kM

na Kom—“j Haus“ nrpawnf' ca c'noyramsí'

c'aonmn.“ Tov me MHHML„347 Ilíg'lšlllíi mm;

osnov-mů

t—AELoynwrn; Cd me m x=fepona TOMOY,“ na na

"sm“ xounn 'N “ špaa'm Hons:

Rd n'snomu tam.“ llpnmagmun me noum,13

canpaunf ct wu 3M" apasn“ na „(nom. Eá'l'ipd

RpM'd l'wlmnct, "* " npnaxádnn m: “5 Hont:

mama, oil'TBMmm m'_ mmm Tn17mnpwk3|mm|

55 o npdě'r'k tm.“ 'lixom no "19 np'lu?0

c'mmomu :: "tumoru na X; MHCMIllIIm 'n'—Ko

'N: 223M" n'paanmcm1m,g'|||= : C!011 c'vivsopmm.

Kam nn oys='mm Š caolro masa llmnc'anaxmm

P'kmt 3:25: ir,1;42“||on,um "='a wrpnw, wr'M

] , 421b mamma—27:ro.| [O'rpovmme mm'mov anonim-"9

na www. Bilpicnaa'na cd:"|"th akom. pmťm:

XR—Adm'rm'k' Fu, um: Aaaa nu“ ,íomuxwrnas'

„go wrpa aro, " 8585 nemu“ "= a lo'rpmo.

Ilam mea“ cac'rnltuoíf "36 Boann/mah Bd Kpd=

'r'kth" Hil|l= 'tcndx' m: cap-h CEK'"mov " pm:

538: Ěpd'l'im AOdeh n'kw "líh chov: mds'nnxh“

x'tnpa. Honicíxoír/ mi npunmímov AČR/lov" na
45 46„u

RA'l'šKhmmm 53mm K "mov" pummf : Hum

o\'(=l'o,43 " paaap'amoy“ cpu: EPO, „g:
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pověděli řkouce: „Bratr Boleslav tě chce za

bíti;" 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.“ Když

pak bylo ráno, zvonili na jitřní. Václav pak,

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

jsi 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;“

to pak řek, udeřil jej po hlavě mečem. Václav,

' m ŠKOAH(misto no 'l'To xx.) R; " vynech. R; “ cc Ejn'or L, u :ano; cnemo;- R; ' KonaR; * umu urna-rn

L, urpaun R; “ n rpM'k R; ' “IntoL; " " p'lnm mov R (místo To;- uu — pmq-mů; " vynech. LR; "' xoun'rc (sic) R;

" " 04 7m Ton m a. R; " vynech. I„ NA22 oyuuun m EHT"cm; " ||qu ;m npnrn'k R; “ " rspaun “ Tn u'cn R;

" Putnam R; " vynech. L, v R vynech. npngn,;m Hm.; " n L; “' v R; " o;"rnpmm gum trh-rn ošt cnomu;
'“ vynech, se n L; '“ Agi-mc L; “ .,. mncmjn m. fa L; “ " cn L; *“ n'cn L; “ vynech. L, v R: “tmu HloxL-u

o fi nano oysmoT' " (místo 'knom—Ihunc'uuh '“ přid. »:ask R, slovo p'lnm v L a R je psáno velikým písme
nem. " n.“ L; '" Man L, orsmm' R; " Začátek nového čtení; v L označen wrc, v R 'jt, v N velikou ini

ciálkou IU; " n'uounuu LR; 3"u ;" R; '“ G.:“ I,; “ přid. "TukR; 3“ AGENT"ionu LR; *“HMR; “ " Mim R;

3“ can-umu » L, R (přid. spon me); “' přid. upxullnxu L; " ogp'kn' cc onu x* mmov L, v R: || p:" mov spon I'.:

nnan (vynech. 019. u); 3" vynech. R; "' Aosp'k R Vynech. ii); " cnoymsmu si: R; “ „. A'h. npnumlwovL,

,ť-h. " upunnmuor R; “' 1 C;" R; " pag'npup'ulov L, " pujňuor (sic) R; " vynech. cp. cre R (přid. aun HloA'kj;

"' " R: " VYDCCh- K N'MW l., R (vynech. OTK. K nimorl; "' nun R;
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'I'Iš'lšl xomov oyun KIITII;2 tu!!“ »“ piKh

oímapn " no Nam: mm:-Mk! Hmncashň

ospam— ce K' IIEMOY6 " pm: : ll'wo ECH omni:

MMh s'p- w:? " Mlh7 ||o,1,'|1p'>|<i“" na sfuo.

Talu-ma“ ;RE i'l'iph Ilpll'l'EKh, [nm] ovl-:“

Kupec—mmuo popu,-lať (Š.: me“; Kp'lšaHíAilth
pm,-Kolo,IIO\;'I|II\upa-ml“ nou- 'lnm &' II„p'delle. 1“

=Ě" pumu.: Tup.: " 'Iac'w
I'll-k:

mov

BAM-lvl: mý

oyun-tw " na de'F'lšXh ltp'kK'Killllth.,

psspa

Hf='|||ecaax pm .mn: nc'=

tinca“ ;m [ETiphw] llpHIId,l,h20

"90504521 MG'IEML.

nove-rn ,;: oyxk cRou pum: |: popu,-k T'Rou
'

r'n- upgwo ,;,xl. mon. Ovmnm :Ki TKO=:? u

'I'OMh nm;-k“ " Mac' wmv-"" ET:,Epd mac-mm

.Í'Íalin nc'MR: na. II cm'“ na r'naun26 “' ll )M'h
. P i a

.- .) 'X“
wir-Huť" Hmmm,—“ .: lí-kxli'm' no 341" pa

3'n-kroun “."" [lidu,wílu ms“ "3,g: onlinne,“

:Kmn me“" amor-ne im,“ mmťM Zina“ K„gdllli,

chovani-I'ma me"“ minn umu-"mm,“ " neo;

m||p= n-k.=m||||oc'l'|."LQc'wopmne. Tupá »“ pm:

IleAÍCAdKOYBDŽnemu: Mhm ,gd oymmm " rot:

"o|o Md'l'iphl mno,“ ,!,d nn-kmoy oman" nod:

m " Md'l'iph. Hmmm: nu" ptž—n: n-kxamo

CE ,g-kmM-rh, „rock-,,mne“ ,gor'n-kmut num.“

' 'liiu L, 11 R; * oymwn a vynech. oyun L, R;

“ vynech. R(í! umu-); ' “lnu.L, 1m“ " R;

" &' poyxor LR; "' Zumr-.inna R;

"' vynech LR;

*"vynech. n' 70\n. ro R;

" oman R;
" ,'nL;
Alu-mvL, vynech. R;

' „ ,
"' honu.-M R;

" nn nn L;

“xt-mu 3mnxt L; “ přid. IN PM" R;

*" "nudnou" R;
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“ cl LR;

" nekomu L, oman R;

" np'khm cn R, xp'luui cn L;

“ npuumML, npuTm R (přid. : rnim'k, vynech. mapa mm;-);

'" Mu'rnmo LR;

“" .., pustí-w a ne gMnL; celá věta 4 trium ——paul-r. u vynech, v R

"“ " mnm a vynech. Miner-mR;
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obrátiv se k němu, řekl: „Co jsi si usmyslil,

bratře ?" a chopiv ho, povalil iei na zemi. Tuža

pak jakýsi přiběhnuv udeřil Václava do ruky.

Tento pak, isa raněn na ruce. pustiv bratra,

utekl do kostela. Dva vrahové však. řečení

Tira a Česta, zabili jej ve vratech kostelních.

Hněvysa pak přiskočiv probodl mu bok me

čem. Václav pak ihned vypustil duši svou řka:

„V ruce tvé, Pane. odevzdávám ducha svého.“

Zabili pak tamtéž vtom hradě i jakéhosi Mstinu,

ctného muže Václavova. Ostatní pak hnali do

Prahy, některé zabili, a někteří se rozběhli

po zemi. Děti pak pro něi zahubili, ženy

však mnohé za jiné muže vdali. služebníky

boží pak vyhnali a všecko d'ábelství učinili.Tira

pak řekl k Boleslavovi: „Půidem. abychom

zabili i paní matku vaši. abys oplakal bratra

i matku zároveň.“ Boleslav však řekl: „Nikam

se nepoděie. než jinými dosáhneme ii." Odešli

pak od Václava rozsekaného a nepochovaného.

' vynech. R, L .,. mw, no m.; '" přid. ;m LR;

“ Guerra L. v R " 0.1.1“A'oorma (!); "' vynech. LR;

“ spa-nu L; "' .? lťpvínn L, x' lama-L'R;

“ přid. " R;

“ om L. vynech. R;

22 1vor

'-'"um run'un L;'" Ilpo-m LR;

“ " Žim-koitu R,

'" nm R, “ m L; '“,vynech L; "' ng'rnamoL;

3“ mnpn'kguf'nq (sic) L. v R " ace; nom cTsopuun, a přid :? co MHKkXst- ,mÍ-k npngpaymn u MWna aro! Zde se končí

též čtení v R a nové se počíná slovem 'n. Dále setu čte věta: licluaxoyse 0 mm"Iocn xaxo)Knmouo X'L',které není

ani v L ani v N; ".vynech R; “' "onu-m L, Iloíwmw R, “ on an R

"' Aoíikac L; “ mrknu L, v R místo celé věty: ni.-Kamo— " um toliko: nt onu; v L tio začátek nového čtení.

v N veliká iniciálka l'.;

" .,. " rocnoío M1pk mo „\\-.snnuo R
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Beneficíxa mi o'l'nMv 1 pdsc'kuuvj'a " m

cxpauma. Kpac'r'knz mt ::lip'kn E'l'iph3 R'sam'

"* "5 "onoma'n "3 np'k,\,' u,;vkx'aolo, noxpmz'

m7 nnax'woio. Ganmanum n:: .ua'a'rn wo 'kxo“

ovdim. :“ ť0\;'l|lhcn=fnb “,“ npmndA'um nem:

un ». ll ovspás'mn " |lpHIId,\,EK' cpl—m-sro“
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sro, m cim-k“ mcmnf u“ u' ,;th axon, na R

na,;as'h “* ::lf'piox'k“ ort/vku: n, omnu'um u“ "

infec'um, nonomu "19 n' up'deBh.2o [Hm] W=

Ro'kn'um m: ct oys'uůk, ovn-kám.: 22RXp'xawli.23
2-1! 26

:

„<=/'t ep'li'k Wipa "Minutu“ lla/15,291!AA filmu

ROM:/MBL ||: 34,3th % EE Toy. Hpnsxa'“

Boys“ c'fmopwr'h Ě; ma'/ionu. liiuncnax'nunm.

Hory/mom: mil“ qdc'woaz maolinux'qhaa'm“

,;onparo " "&,waros' so:;t'l'ou'wud" Kamenci;

Alia mej wo [f:-WA,! K [io—y,nuova“ "35 CLI,/MWK"

3 roucpmnmm36 " c.: c'=;'TpM(oM|—;Kp's H:! sro“

4033 mm ,g'a'un m panu s afuo wm39 'l'pe1'='u

me „unum B'c'knlh“MINN/“h“, lgp'kxn námi,: "

EA, Hmm 'kKo ;UFI'KII'I'H CE R'c'thJm li om:
4-1 45[ ) "b"mylným :: o nor-vk mwrmm mare:

mp'naro " ;;onparo :de Hnujic'nmam mnm:

mmm; qommňíl 'kun'ru ce. li p'kcno'roy“

MW)“ Xí'kÍ moyu'k " c'T'nxh;;:th uplmonm

' vynech. LR;
" vynech, aro R;
"

" vynech. LR;

" vynech. cl R; '“ vynech. R;

“ vynech. LR; “ :'kma LR; “ Xpu-ru R;

' cru,;ouu R; “ Kpacn'kn R; * vynech. R; ' 1:10 “mne:-in.“ R;

" enou LR (přid. nos-koiuhj; R vynech. násl. slova "pum-Lilli"

“ přid. "XR R;

rytmu,-k L, nonorl: R; "oymnn'um out-u " L, oym. osn. . R; "' n'gamum "onomu ' R; 20 n' IGRMIL, 8, u.;h'lflí R;

“ přid. 5m nonum—L; mc nocM “ pam R;
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Kněz pak jakysi. 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. & 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 &spravedlivého ctitele božího a milov

níka Kristova. Duše pak jeho vzešla k Bohu,

jemuž sloužil s pobožnosti a s bázní; krev

však jeho po tři dni nechtěla jíti do země. Třetí

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

" ! R; ' vynech. LR;

wgpťmu u;

") u ng'rk L, “ Musi: R;

"*vynech. L;

" vynech. R;

“ m ,ucn L, " m "AKAIR;

" : R; “ Hanz,-uťal: L; " vynech, mpa umu. R; *“ Ilama LR; 3“ RT“ L; “ vynech. L; “ 'mc-r'noi L:
28 A r- , .- n __ .

v R takto: ,“ : MTMMHnorjmuTk TAo lmmcmw (místo ,u .iinTnoy„_ wo L.);

» R; " c' roxtunmu L, : ,xxuomr'kmn(sic) R (no je připsáno nad řádkouj;

1" npauro Šin " R; " vynech.

“" uo LR; 3" .,.:" " min cre R_;
r— ,. R

n-rn : milic R:; '“ xmms L; " vynech. a*c'kmun. R; " .,. umu upxn R; “' v R takto: 1: „|an ct mnou,-im;
cm nuguuumu; " wmmm. R; “

'" Pin—whR; " mo LR; " vynech. " cam. M. R.
') Toto přidávají hlaholské rukopisy L, R. —

$ ' u ,' „n misto.,o R,
„;

" vynech. MMTuMH-Iimnc'uu R; " uuu'un TW "WM R
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NA
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nonk me Hmmm AH „ Hmmm" " '[iKOIMH
31

m. emilů c'rn ,;,moý EFO,H,'71,ŘKE “cn npinf'

lm IlO'IHKdlo'l'h,umoun'“ chp'k|||e=;m|'k 'I'ACh

r'nonxh o X'k Hc'k r'k "Hamann“ Tn me:“l

_ 2 'kxomc L;
.— .

“ Rk .8. nn " chn L, .8. " ocmn R;
' nplupoymn :: R;

nima R;

noi-num.R; " ŠicTn R a vynech. enom;

" nomuoýn L;
nech, c'uoiro — na R;

" nonomnuu : unMn'rp'k R; " Ěi'o LR;

" vynech. st L; “ přid. gc;L;
““ v R se čte takto:

tluouu Ěhcum'k n:" (sic) CKOHXRo X1;

..
30 „ metu map-m :

:“ mamut ;

“ vynech. Gn'i' so c'nopnnn — X4 pam R;
7 m 0"le místo sro del R:

" nplmomn R;

'“ v R místo nom. Cl — cro takto: " Ille'k'řKHO;oy " c'i'n (sic) cre cnoymuus;

“ přid. Air-uaMdp'ld.9:.1'lí „MTRR;

" mrknu ust oman nenomnmlR;

%. 'rn aun L; v R je celá tato věta vynechána;
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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:

jsem si vědom“. Položili jej v kostele svatého

„Zhřešil jsem a hříchu svého

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 lzákově 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).

' Eli L, R'k R;

&oys'mn R; " vynech, R; “' m

“ R' R: "' roj-“x“ R;

*"vynech, lluu.

" ommumu L; “5 vynech. R;

“' npmuci R; *" vy

“ přid. a Clli'k'R; “ vynech. R; “ IIvomnun 7m : L,
lípu“ Ri

“ uši L;
“7 tagu“ n. L, C'mon

na none mu c'rxk nnpn'kpxk oyMchn Ek gumy aro, "vlnu xcu npmnn noname-ru,

:“ Slovy Tn zm (vynech, L) rocne,;n nomunow "de se končívalo & končí se
dosud čtení církevních hodinek (..Tu autem Domine miserere nobis").

') Minejní text má imo "AR-M(ten byl opravdu stat).
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»: .. .. .. ';: , _. " ,
HO 'I"l\ '\vllh ť'l"l\lml A\Nllyi AIOAMIM'M. Iidli'kl C'I'I'O KÁCAde.2

V týž den (16. září) svaté mučednice Lidmily, báby sv. Václava.
lln

Bamňaů MOAMIMA.nama w vama CipRh=

cxmii' “ mm/ za CipRhthl'o mm.“ (GM/'na

srí—|za llfllthKdi'o KNA'ZA' umnnmu sopnxoii.

SRAXYA m: Toma m ECH Kpl'jmu '“ (PAA f m

wara xmms“ npocn'k'rul'cwcm iima 3—4"tři—|=

N'kn' i KŠTí/cwcm uo nam. 3114 i ciia í c'í'r'o/

„i(-a. ú comacw 7 u,;imm ii conofmrnncw Ép'kr'á.

ii poAucw 'F-A'cň'u ů mnm—.““nopnnoii na.

1—1“] ii ši Aik. mn'rm'á aro (íjmu. RM,/menařá m:

MMMHM imo Ile/mms mwlir'ánn9 m. ný. ii HCE

rno/t nM-knmě x Mňmo unum M1110paz,s,ar11.“

cii'h mt l'ělžiapa'rli'cnax'sm ulpm'z':npň'sl“ emi."

|? *M—15/ mayhem Aik AF. noun 3 ["—li.!" npm'á

mu:“ Bauecnaxm] anym—mmmnnmn' wma/

nm „wumwrn M'ÍH Imm/mama na CKiKpOKh

CKOI'Ozt'no "5 mnam/nf. ů Eca—mamufcxaun"

noryuwrn i'o.pagyxr'sum m. “MMMHM. (5545

E\ iinm rad 'I'EPMH'Is19uapnuaů/mmřo cnoxa

nu íér'á cnfhnpam _'c ,w'kma sořůpunoma. " 21no/=

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." Bořivojpak, 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? proti

tchyni své a všelijak hledala zahubiti ji. Vě

douc to Lidmila, odešla na jiný hrad. nazvaný

Tetín. Snacha pak její se uradila se dvěma

bojary a poslala je na Tetín, aby zahubili tchyni

Varianty k textu: ') T“ c'T'on; ") T* Kampa: :) Til upnkcwu; ') VČM + n; 5-5)P', P“ nmpujmmn nen;

podobně i VČM. ?3 mxr 50 Tom m unum cwn nn; “) tak i v T*, jinde: nxynt; ') Ta coul; ') tak i v Pr.;
P' Aiucpun,pa 1-9" ců'u " “ron „pojmu, VČM: " ,uucpu; ") VČM nulami; ") VČM Nl'lllem; ") P' "MN: ") P', P“

:pnncun; “') VČM CTOA'L; “) Tl očnu,VČM OTNk; 15)VČM TOŘ; ") PJ, VČM MNCAuT"ano; T1 toliko: MHCMITII;

") Ta MOAMIMY; ") P', VČM TITHN'L; “) VČM m;

') Většina rukopisů P'. P', i Minejni. maji: nepokřtěni všichni (= pohanél; PJ byli pak tehdy nekřesťané
jsouce všichni. -— ") PJ: tři syny a tři dcery; VČM: & dcery; P': dcery. — "')m-unk může být: souženi,
zármutek (fl)—nm;)i péče. — 1') zhe (velmi) je v našem rukopise asi zkažené původni uno (zle), jak mají ruko
pisy Minejní.

") Pr. uwMi'rs am; ") Pr. mp'kuunn;
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ma ři: nm Turína.“ 23,1,dlš'hlnorynnnn cm:

upon ičřů AIOALVIMHAYF'“24llpnlín,\,lllmm ms

paz/noiinnxoma T'kma'“ couoffwlmcw o con-k

mnomnc'rxo ] 240,1;er nogonulu cm'k.2"' murpy

»“ ummuno Sc'rylmum „mojim 2“co lipymměnm

" pazumuamj „glupa ii mm,:„oum“ wanna “u .n:

un xu AlovtMIMYE!E:procw mpx! na mm'o neli.

ii omaan'c'l'a ičf'“ ii wm upm'ů'rm Konaly

DKH'I'thu Miu cyno'rwuu u "Emmu“ mí uoum'
:;o "

mnaumso AikJ 5. ii 3,wno A'k'vo. " m,"oyromll =

'“ mwmniá E'kneuh ||p|fiiM||||L mí no no:Bum

In Ill .. o. * '$ "mz.: w m, m znammma " moc.: na .o c'r'k sumu
.- A ,

B'k norpmma' uq'n'k uo :: u,;mun no no c'v'kuolo ,*
(\“ .. " A

rpm. "Niran no nm ||o||m mmxyca ci:-luna ro:

panu. ii n'km/ů cnmuih npozp'k npllKOCIIY/KCA
32lnpc'l'n “ka magnum.: Amwm' ": (GTM-k_

amor.: lm , mmm. láme CA'hIIIldlmalma ; l'én'á

BAlliCMR'ls' nowuuxm ] "palice“ nany cnoíó

u masivu/ii l'pdA'h "pary-. li "Mom" mo |||"

linii s ním" c'í'ro ri'o'prljr'á' ikunu " u'mu'k
35 'l' ' - na

MINN (\f ZIMMEHHM It 'IIOAECA.

PROLOZNl LEGENDY 65

ieii 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 ieií a udusili

ii. A tak vzala konec života v den sobotní.

v první hodinu noční, živši let šedesát a jedno

(léto), Bohu se zalíbivši a korunu mučednickou

přiiavši. 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 zievovaly svíce ho

řící. l nějaký slepec prozřel, dotknuv se prsti,

kdež Lidmila ležela. A od té doby se děly

mnohé zázraky, o nichž slyše vnuk ieií Václav,

pospíšiv si přenesl bábu svou do slavného

města Prahy a položil ostatky ieií v kostele

sv. Jiří. kdež i nyní mnohá znamení a zá

zraky se dějí.

s? ,. „\ „ ,
Ho '|“|\ Nik CTp'I'k c'l'l'o lít-\\IiťrldlídKH/ABA \muukaro.

V týž den (28. září) umučení svatého Václava, knížete českého.

limonuo IGC'I'hl"pinu 'o'u'lřao/mwkvn' "

C'I'OA'L c'í'ro M\fll'limmd BAHICAARA.ci? :'k/
.. 9.. "

CH'LEpdTHCAdEAh'KHAZA ] uunmm umím nom—

mc pusommu TA; “") P', VČM MMA; ") VČM m'; 27)T " pqmmuu;

Slušné iest předem znáti vlast a stolec sva

tého mučedníka Václava. Tento byl syn Vrati

slava. knížete českého, maie pod sebou dva

771)Ta 'rmnn; u_n) totéž čtení i v Pr.; Tí M suma, P', VČM „u sucTa » non-sumu; 'U') P', VČM ||p|il||l,\ul|
a“") totéž čtení v T*. Pr.; v P'. P“ num

I'OCTA WWO“ "A [1le |" (\IMIHA IH ť\ I'AMt'N " T'kMk OT\ÚKHCTG; P= VČM K\ZMDI'OCTA OYKIIKJAOtNIMllld C'k PINGU Uld "A

mmo un " 1-th w.).unc'rn (\'SM'c'k, & druhá čtení: yan, _—
"] Pl, VČM muuun;

U) Ta "pum stúrru; VČM nímu—uupnou; *) VČM Gm;

“') T1 wrown; “) Pr, moc-rn;

Varianty :

“) T“ 51. 'n'; “**-““)I'Ir i'. " lili T*;

“) T1 mnel—4menu (\'Tk.

vnnn, vakuum,);
“) P'. Pr. npuum;
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COROIO„um .,spam “ ncn'm'rnr'n'kaa sonicnajsa. 3

*npfc'mxnkum m: m4 3:1!05 ís ,' npnr'á RAW:

tma“ CTOA'B3%7 'To/PAAzav pain uníiuu “ na:

tlama ,' spím csamnxamn. “ "spací mi 15,naovc'rn:

ma“ mamma“ ,gd(Ulmann M'í'phcuolčpKYI|lE.10

xol'qn'rk 'I'A oymn'u c npawoma. “'N I'Ro ii"

"pm“ oyunna wm. BARYTao/fo moMlnny. ii (Urna

M'Í'pk CEOIVIOs sg)—3m.ii nomamk lloxar'áx'k/m

"puse,“ ři K tolik.“ BoA/hpi“ meiner/lama"

|< Išpd'l'Y Fro pkmn. // Alpi "'nac'b m nocmr=

Hmmm.“ m „»Voynipmmlm oymmvn spam cx“ Fro

To own—“5'I'Elší xoumvh oymm. .,& am “Tn

Ild'lí Cil'o xoluau'L" ů omega t "umu Cll'k'F'h

[WARM/31h oymonn mi“ npaw mmm/mina

npwrn “'n cis'k19 na oclpňm'é uším. i| lupu:

mimčo Bax-ucinku;/ ů mmomzuo llpm'ucw R'L

,ríih clílr'unl'á. R'hCXOT'k :m RAHECAAE'L/ '\Gwrn

i'ůWMA " oymonnfér“ ,' nwmmm “Ao e\"rpum

IlOEECi/dli'l'llt/ň.22 R'L'no iázmmomu ACTH/B'thlx.23

||qu mmm“ cnořl'o mol'lm ii. & 24na cpůn

mount '$ oyun/"vrak 'e'roIIOM'hlIIMAIIIi25ii mino

35mm 2“Bauman 27wii uo mu 8 rpaA'k ii oy:

'FKEpAHK'lscx'kl'fr'h 27: RoAAp'hl 29íér'o EOAiCAdK'L

“ nijwuno
uoc'rmm

110

3/ oysmenniiž“ npn'nn. i| e\"rpo'q

lemy na e\"rpemol'čsl K'L ll,ŠŠKKII.32

ROMCAAK'L C'h ,' nor'áp'm ú omapn ii R FAJKY

mnam.. ii nou-km KAHECAdE'h83815,' ušima.“

[22]

bratry: Spytihněva a Boleslava. Když pak

zemřel otec, převzal Václav stolec otcovský.

Tehdy zlomyslní lidé začali popouzeti bratry

(proti sobě). Zprvu navedli Václava. aby vy

hnal matku, řkouce : „Chce tě zabiti s bratřími,

neboť ta zabila i dříve bábu tvoji Lidmilu.“

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 zabití bratra

svého, on tě zabije; ale my tobě nad onoho

přejeme." I vešel s nimi v radu Boleslav. Po

žádal pak bratra Václava, aby přišel k němu

na „Posvěcení chrámu". A přišelVáclav, a mile

ztrávili den Posvěcení. Václav pak chtěl ode

jiti 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. l běžel Václav do

3-3)T*, VČM co.ucuu " cnumrn'ku; P“ cnwnnru'hu; '-4)VCM rmpmy am; 5) T“ + up; a) není \! VCM;

7) T1+ N; R)VČM compu; D-"]T1 “ mono- uawchna; '“)VČM omylu-; 'U') Pl '"“ “i ") T'. VČM n ark;
13)'1"] 501491; ") Tanocumacm; "-"") není v T'; “') není v P', VČM; "-"l T“ není: TH: P'. P3. VČM a mu

T051; (P“ Tn) Iman-M1." Tm nulu aro XOIuIM'L; ") T' není: au; "U“) není v VČM: Nl T2 "PMH “) V T“ není: "?

““a")T * M “ o\'Wmnnaiu noucmnum: P ': VČM noucmnnm; “) T ' AhCTHl'b,P'. VČM ““""/“H “) V Pl misto
a—u, VČM na umu" nu; ") VČM mucM,

as“)Tz VČM songu; ") P', P:' w wsuncn'k; “"-“")P“ “ WTp'ku;

aun) v p:! není, '1'2 n. ucpxnu.VČM n mmm, P“ nom;

21-21)Til “ rpmirron uoqmorrupann ruin;
JI) P'. VČM nwm—mo:

“) P ' wsnamc ;

"] Ta “ niklu u;
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uoc'rnroc'rd ii 'I'de *“ ú 35p.:/cc'lmocw ii R'h

Allipělióxxu'ux'h. [ mrknu.: m:“ “llponw

mw pmpa / Milli/“L.BB c'ř'm m: BAHECAAB'L/ up::

Mc“ snášmrro cuoťo ,gú'no!!R pyu'k niiii'37 no:

BŠImyli/muky m: / csnwíěuno. Kpoxn:m nero ::

Alo/POUM nowp'l'u38 no 'l'pu Miu : c'r'k "“k
.c i, l .. (v (

lipkxwm' xonm'mm uo K mf ,*"“aun 43mm.: „na

i! 'k .a! -k 'kROMCAMM.noi, " Komu, na A 'r xm npme
v l. ' u “

aim.: R'hlllld molpn nero R'h. magnum" I'pd

IldeY. " IIOAOAOHCHI'LIsuma oy cřro mnm.

O SV. VACLAVU. 67

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

setřiti po tři dni se stěn chrámových, nebot

volala k Bohu jako Abelova proti Boleslavovi.

Po několika letech byly přeneseny ostatky jeho

do slavného města Prahy a položeny byly
u svatého Víta.

H'k T'lí Aiik'lnpumrmnť c'í'l'o KA'IEťAde.
V týž den (4. března) „Přenesení“ svatého Václava.

2T'k u'k * rumu ln vachta“ "pase,gey'nm“

IMIiHEMhumutcnaum 9034th (5 Kpí'hrauoy po:

„wm/uo“ 011,4/ xpa'rncnaua“ M'Í'pn na „www:

mi/ (15.7spamu na “ um'kržlm cmp'knmal'ro RMP

masa.“ nomcnax'mi ||ooíj'||nuifumn\9 ,UIIŽKOAHMh

oiranspam came/ro Baumaxa. lo'rorM .::.ch

\"vo na,“ 'rmc'kmn c'í'ro “Allt:/MRA] ržuo

KpOEhlevo m Maule za ?. „\,íinjn zem/no."

vauň m: „Uh.Ri'lip'k/ " “(mm uznat na,“
2 13

HIIMh.1 ram ,gn/Eu'rnm RC'th KH,t,AlllllM'h.

“mi/,ykťh cí“ somcnax'k. “npmomn WKA/mc:

mame cpůa cuolero na narazím. ,"ů mm cxoťo
15

mwkznowo "pumou" ] na montume. pazoym'k

Byl kníže v Čechách spravedlivý, jménem

Václav, rodilý z křesťanských rodičů: otce

Vratislava, matky pak Drahomily. Bratra pak
měl staršího Boleslava. Boleslav však nave

dením d'áblovým zabil bratra svého Václava.

Tehdy ukázal se zázrak nad tělem svatého

Václava, 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

“) PJ THp'L; 35-35)ve všech ostat. rukopisech: " Tur-ra; P'. VČM: " nocTuroc'ra " .uu soMpmu " pu'liKot'l'A

" “ ,ucpup uló'icunux-Lmu'u»“ "pouze“ MWpupa,..; P', P1; Au sompnua... ruinu“ ma... 30-30)T“ upou- qu c'mu

m'a/m.; =") T2 ran, P“ rŠn; “"-"") P', VČM m WTupTu; 39-39)P'. VČM anu damn.

Varianty: '-') P. VCM' npuucmuu moljmu (molum VČŘÁM L') VČMi. G: li'k mu:/un; “) P-1, G, VČM“ :( ..c
xap, VČM' : luc'kp; ') G siron'kpun; *) P nomen, G pomucm,VČM' nemela; 0) P spuncuu, \r'ČlVFlpn'ncuu,

G MTncMu; 7)P, VČM' Aoporoann, VČM ', G „\oporomun; U) VČM “, G "M.-aunxenonu; 0)G "00\"lllll;“; “) G+n;

") VČM. G+ n; 'i'-") P nix-u, VČM lupxm,G “mangu c'Rmu"Ě NHM'L;l“) není v C; "-") VCM 2' G !!"ka „; u_n)

VČM', G npmomun (npnnomnrk G) WKGMININOIc.;m cm: na lloxaauh " uno cuore mon'lmnb'io npmnoml (G npumoml) na manualu;

') Ve všesh ostatních rukopisech jsou i slova „& Tista". jak toho vyžaduje smysl.
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min. cxoů[ mm m Tomm ovsn spam cxolero

Ě/mcnau no HH'LIl'ero 94,3" noroysnj ů nos

znamym“ |< se? Konf: rp'hxa cvso/lpnnm "

"mona—Imm soí' src "ptam/Hu " BC'Ěchlmu

"_ c'i'omov spamy ] CBOBMOYnmmcnasov. Toma

nema/sn mep'lnir " mym csorh. 18" "pumala

Wir/Ao spam csolero RAM:/1484 nz Gemma/=

BM. rpaga wm; "pumr,“ PRA. (img corp'klě

lllHXh " rp'kxh moů '" REZdKONHmmAlo/IB am;

cs'th. " nodomnma ů oy“ “FL/KKHc'í'ro nwm 2“

w AECHOYNc'rpanoY/(ůnwpm. *“B_i.anh'oy 23"Mis

na trh Cth ] pílí/Vb 240118091. lňKBh TOY. npe=

HECIH'hm/R'lfl RANK/MBBrumu MĚ,.: mapw/

am Š,. Aňa. 258'n0K0H25 levo ,u'íuo ua don't: /

aspaamnn " ůcaxox'li“ " uranem" f "ylim BCM

npaamunn nounxmn lllel|li B'LCKFECENHMra“
.— -27

Ramiro lt'h xd.

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,

přinesltělo bratra svého Václava z hradu Bole

slavova do Prahy řka: „Zhřešil jsem a hříchu

svého a nepravosti své jsem si vědom." Ipo

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.

1“)VČM' G no.—muwnm; “) VCM ', G není: H; 'U') VČM npuucrn, G "onu-cru; “'-“') v VCM '. G není;

"') P. VČM ', G Hummin mou; '“) G n; n) G mu; 23-13)VČM “, G Anonuagtcmn mila; “) G c'rrnop'h . TOY"pum

CIN'L; ""“) VČM ', G FL noxon; ") G ucunon'nn; ") VČM' + m? mu nat " npaw.

') Slovo „Bůh" se čte ve Vel. Minejích. měli jsme je v úplném textu legendy o sv. Václavu. &vyžaduje
ho smysl.
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M'kcmía cen'TARpA K'k .išn. Muk notumat'rm "ponor ((v CKA'I"lšM'h

Klaun/mrak mowmnwk xpnc'rox-k. umaromoxu CÚ'Ne.
V 28. den měsíce září. Počíná se předmluva o svatém Václavu, mučedníku

Kristově. Požehnei, otče!

Guarm * no ůc'rnůu'k pom Miloroďvnpaz'uuá 2

Komoym,\,os pogk cmp'l'nux ů dvema" fun-k:

těm“ xwl'poc'rnů nmnu, ůmnm: cpmc'rxo HM

no,a„an* čapagouania cquí'o B'LNSTpumro,5

Toma pvoM deSM'lš'I'H, & uuu'k xwrpocwn'o,

CAOEEC'Lů nou'kc'mů mi,: nn mm 84101911;nu,:

uuuoxmn “ pasynrknín „tocmo'rp'k'm " mom"

Guma, ů K'L ZdE'lí'T'OY tmou-kufcxomoy mnwiťo

Rithjs pqwlčfrm o'ifnoůqa'l'n.9ctů noůc'rnůu'k

Simona cmucnmun, nonpas'h muphc'mia ůrpn=

I|Id, Eum'unx mmaé'r; Cóummú) ncxoxawh *“ na

EUCO'I'OYuhc'ríů, ropa. ,;oyxom'h, Sifn'kraflx mnm—=

CKHX,Rumuni; mrnáwll; aro R'kn Šnhm “*

npo'rumr ůpass “' mnorámgu 3YIŽZ'BAAĚ'I'11;

muorochÁuua“ cmpocwn cwpoc'm. n'morw

mnao'r'na/ě. na ůpaxu cupu—13.15ů cnacnwm'uuá

IlpHKAd'IH'I';cms pmnwsoy xpaaophcwíů ,tp'lv

Přerozmanité obory věd budívaií zaiisté

v každém ze smrtelníků zájem o iinou duševní

práci, kterou tento výkvět inteligence silou své
vnitřní obrazivosti bud' se vrozenou lehkostí,

nebo též snámahou rád zkoumá svým rozumem

věci iakkoli 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

neivznešeněiších poct, prahna žízní po věcech

prchavých; toho svádí mnohdy jeho mladistvý

věk k přestupkům proti božskému příkazu.

onoho zralá letitost studeného stáří donucuie

k mravům přísným a spasitelným; tomu smělý

důmysl v umění válečném zjednává žádoucí

slávu a čest. a onoho umělecká výroba rozlič

ných děl vytrhuie z netečnosti a napíná vro

Prolog: ' K 0% nan, P GJ už, 0 Studiorum; *vynecháno G varies; “ vynecháno G ingerere; ' G id
genus racione praestanlíssímum, v slovan. textě zkomoleno, původně bylo asi: a nutno (tk von ?) WMOM'L

nemu.. (?), 5 tak opravuii podle G imaginationis potentia interioris (co vzniklo zřeimě z původního -ro)_
K 'o'spuonmlú'rnnofonnSTpma co, P \'vspaaon'ufucunowmSTpum so; “ G res (: mouce-Lll norka-nh) quoquo modo sen

slbus (= memu) subieclas (nognnnomm,místo max-u); " G in usus íucundos,
původně snad m. mnm-; ' P ang—uuu,G di/fingere; “' P neocením,G extructos.. honores. překladatel asi četl:
extructus;

' K omylem nastínit-rů „u emo-room;

" tak rekonstruuii podle G hunc aelas iuvencula, K m rou-kinKoťuum.

" npoTnn\'..,P m roa'h “ ořu'ů'n nporůrs..; '3 v K u'an vynecháno; " G Illum ]n'gidae seneclutis, podle toho
bych opravil: Toro (nebo one:—o)cvb'gmumtupou-n, ostatně "nun značí turpis, impudens;

" K chybně muion;

" G in mores se

veros, původně, zdá se. bylo c'rporum;
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14.3. MOYAPWC'I'hxor/mm; noxxanu cnaas Ilpí=

ATM,“a' ApSroms A'kd'h paznmmux wow,

xwrpocvrwuů A-lmoc'ruůgxnaunumýnm po,w=

Tm'nmÁ 'l'ouoc'víťoFirmy-míra.“ i'mpn >|“ emo:

'I'pHHÍĚM'hm MSRHW cnncauičm'h monim—neš—n:

nn, uuu'k Mi“ cRonoAnoťonpazuhťo úl“ mmumx

maron'h xogomecwnázocmovpmmě x',1,dm|n=
l

m,2 udcwnnmm “ Ilpolln'l'dllíĚM'L,28"minima:
21')Miigalium wonnxmmvmmnčmm utnoilmm?

NUM pacwň'rh, má ůMl Kamna“ M'kpd zmu

cmro umnunvsía nolm'l'otc'h,21 ?Tiphwz“ Zum

Nůnum c'rpoťmrh, no ďvnpazmu'knrh mih

Mi'l'phCKHM na ůcwíůnoyfo mamutím“ těm,-Faru“

ůcfmrm'lual Knůnrh AHďifc'rdaom lice no tumor

Rum'nií KOAHHGCTRHČo'ifpau'uauo Tašp,toc1'í|“o, ím"

KMMC'hf'tldlllí'llíidlal' uac'mmm n'lmič poglwm'no

cmmaumčvm, AllKOTophIMx'kcwmsi 061qu

no,“ íic'riůummíi Aom'uhmnup:,w nmmmumm

Sifc'mmwm ů nx mo'imommm cM'kmmímm “3Tdi—:o

rASuoKočmaromoumx noriuwn'zaě'vca pacl'mw:

nič, siamo-K(a)Rum'uur ů "“;“th paz'mum'nf:

uíůmn ůcnuw'ru IIO'I'AlllECA'rpoyma'o'rmf“ Ii

,tpSzíů nuc'rpoc'rmč Ilošl|lillll,35 n'kmum ůl'pw
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zenou bystrost jeho ducha. Někteří,pohrouženi

jsouce 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 kolikost 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. podnícení

jsouce studiem básní. věnují se hříčkám poesie,

chtíce druh druha zušlechtiti a zjemníti. 1)

Avšak zvěst pravdy o divuplných činech svět

" vynecháno promerelur; " G mentisque naturalem subtílilatem extorquet, překladatel četl: mentesque
naturales sublílitale ext.; "' P cmorpmch "' P noci,-umu:uo nknn,G infixi necnon; " u v P vynecháno, G per miras . .
venuslates; “ P stŠ'Ěrxln; “ K u'Munm, P n'Mn'mcm, G dediti ; “ P 'lM'T'kllmlAll;*“ vynecháno quo ordine; “ P

rom; " P nT-cmh'“ (: “'n—unum), “ snad vzniklo 2 4:1., srv. přecházející slovo Tom-n, G fixíone, překla
datel asi četl ]!uxione, a podle toho přeložil; " P nan; ="G ambitum! “"oba rkp-y čtou chybně UTIPH,G
quadam quasi latenti racione; '" G ad cerlam metíendi (od melior= měřím)comprehensionem, překladatel
četl melendí (od meto = žnul; P \'vstioTIm-L(od “wm-rn- : oním-n- : comprehensiojg podle G bychom mu
seli opraviti: NAHermine: wsSn'li; “0 K llcmrní“ , P crÁrmMU),P asstríngat, podmět k tomu jest mensura (A\l'kpd);

3" K omylem nrummll'; “ tak opravuji podle G ve! qua opím'onum imagine, K .m Ko'ropofostu—nfo,P nn xoíťo

nťr'ruo; “ tak opravuji podle G commixlione, K CMHIII'MNllM'L,P cmumnlulil; :" G per artíum (= numnux "

ucncuux)scrupulositates investigare desudant (= no'munm qu'mu'o-rcah srov. kap. XIX. pozn. l norma Tow
Aomx: desudans; *“vynecháno carminum;

') Latinská leg. Gump. má místo toho: a svůj hluboký důvtip obracejí na žvanivé frašky.
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mmm "AMW/hun, A 9 8 rm ,t,9 8 r a g u ||| :"“

ů ropdzn'kč oir'c'rdxí'rn xovmpem. E'lit'l'h

»“ ůc'rnůnu (538can-Tux sova Hdllltl'o ,g-hláuínx

nomunaw, HEBECHUMBQnaarononmnw umim:

"uma Gluma 'I'OMIKOYnaz'nammanoy, R'L cum:

Ill! “*HEQOAHMEM'LSKM\bllScTix'lnm,“ nou'kc'ra:

mu monmln, m o'i'macálo'l'm zamunyw. u:

Ans'uo 'ro iam, A||" Ro BMHKAÁTom" 4m=

AOCOK'LÚMÁůc'nm'dníá noiuízaťoma aro mms

npmwftpuá (%npocwro cnommnm Sirmaga“

woman, ii Ema MNOde',t,hl,“ pm'nocfrm'o||pn=

nami/no“ norauhc'mw lmcannm, no m TOAHKO

wo xm CBAThW A'kúnííjx'h &'—xuamk“ Bondů,

3m: ůz'mcmo Ě'c'l'h Tom úzce—uno cxazaníěmm
:.

na nocmhinaá " Cvnpasnmo“ nocmn ůzno=

mmm, no48 ůc'rnůn'k E||" wo nomcwnmoě'“

TOAHKHMmucnfk "1 zax'k'rw'km THC'k ů npoc'r'k

ů o'jmoůwkčcmswríim'h pwewm, ůwmlom 'ro

ÁKHnontz'no xo'M. ů wem/5.53 (asep'roy. cho '“

no ůc'mn'k o'imomz'nofo55 zim/musm, dmoz"

n'mawca, mnm qnoxfkutc'xnáShip'maním xm:

Bain“ Tomm“ xwrpoc'ríťosum'nnx pitboplv

c'Knx som warp/amd“ sucwm, ů NAM'Ln' 'I'A=

Kouum npmygpmx ii o'i'qmux cnosicm unus

npnsmzas'wm'mfg Moújmu: Kpa'rmxím'a cm:

ZAH'ÍEM'L,5m! " m vitamínu—““ Hanncanímm,

:“ suun v K vynecháno; :" P rousná: xoTÁnn oÝcTnnTn;

[18]

ců božích, ač byla dobrotivosti 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 hlásati 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 tedy 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

" P a'; *“ K chybně uši-l; " P ! um'cum,

G incuriae, překladatel četl asi in curia; " P "mount“ Inn \ÍvnBcT-EnunM;" v K jen 'N, G ac; “ tak opra
vuji místo K ořc'nn, P ořcnuu, G :: slmplíci compositionum serie; “ G cum plures eorum! “ G inhaerendo,
místo npmmnumn? “ Pnoxuťh; " G in posteros dívulgandum, oba rkp-y čtou Gnonnnm,ll patří před na nemu;
" P 'N! " tak opravuji podle G menli devolae, K ust-rx, P aan-kT;
“ G ulililate carens, původně asi bylo nour'uaro x. ll To.; “ P cm; “ psána v K elf/tou z'um, v P choti
snow,G fortuna; následující amaunm odpovida spojce uli (= uf), jež snad překladatel pokládal za sloveso;
" G (fortuna) res hominum volvente, četl snad překladatel vlventes? " P TOAH; " G seiunclls,

zde opak. jako by bylo lat. adiunctla, před npnmr. patrně_vynecháno m; poněvadž x' Tmomm patří k mene-\ mmti,
třeba opravítí bud' x' Taxon-x nebo ji' Tuomas; ““K m q-l-um.(= vernum-u), G corrupte;

„
“ P mem; “ P 'ro/m; “ P Muth;

" P cmorpauu ;
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no no Rm'knííč“ IlOR'lšA'k'l'i/l'lldf'oňž",dpA ů

&n'roycw MthCKdPO(GTMx'vroparo“mamma

čro noxm'kunmns tidhc'KHM naummm oÝc'M:

umiimmfúammwaro moyma ímm ů ,g'kt'zmiá

ů znammíá nama'ru'm MMO novom npoůu'm:

MMA,mcmhicwxovťoumá "package“ Sycwxu

p'k,í,|<oc'm.,6“ íroms so Kwnum,w Sírc'rpauw

hm“ Kaz'nh ůcxázno“ llmuovlparof“ 'I'MHKO

me OÝAOEpAE'Fcrmwro xmm'mě ,;ocwfáníě,

Síl'cws'h momcfh A'kd'h CEATLIM'hm \“(vc'ma'm

uíčM'h z'uanmmčumrw.
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kazem vítězného a osvíceného císaře Oty II.,

předchází řídkost následujícího sepsání. které

bude hned dále líčiti jméno nezapomenutelného

muže a vzácnou paměť ieho skutků. A čím je

slabší vinou špatného spisovatele. k tím větší

ozdobě iest mu vznešené důstoienství světce.

ienž posvátnou autoritou svých skutků stanovil

volbu látky.

Ílloq'índlb'rc/h mmm (ó poA'k ů CÚc'rpam'n cK/Nraro K'HABAquemaua.
Počíná se kniha o rodu a o utrpení svatého knížete Václava.

I

(1311nep'xaro ac'kx u'kp'nmx oýuiuu'o
Šc'mxnmíá nar8ůuoms off:—|<:"pero-k:

m : Nife K0 u u a Ka fo ||| 8 c A, mnxo'r'nuů IlMCH'Is
.1..oýumíá pazuífíunčan cnfmouthl ŠKpthm

uci/'A xcmu'mufšx 'v'mamn zasnoymmíá tnp'uo=

npímpdůno“ nemecku npořdc'ni. uo FáKo u'kpm

cuacnvm'nuá pmpmíá pár?/ars) ?í'onzfx'kpoíě

lnpaoťo 5 Kp'knoc'ríťo "w,tc'ryní HAMR—Tai)“ lup:

nosumů, 7 lnp'soi nuc'rpoc'riťo “ uorwmomuh lup:

'" P no "oním-Šum; '" P nostgwrmmro; ““ oba rkp-y chybně Il'l'OIlth;

brevis seríola subnolacíonis), celé místo chybně přeloženo;
“ oba rkp-y čtou chybně “Mc-n, G rarilalem; celé místo třeba upraviti taktO; nocn'h'ch-očuuro nou.Hanes;

o'y'n'an ptxxoch; '" G allenuat, překladatel četl asi atterreat; “ K l-lc'uzmo,G viciose; ““ P nnumuaro;

I

Od prvniho vymezení nauky pro všechny

věřící,když se zhoubné kacířstvíjiž skonávalo,

živoucí lesk učení prozářil božsky svym planou

cím iásem 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 ná

bývati síly v církvi. iežto za dřívěišího mohut

ného rozkvětu úsilných bohovědných studií

'" G rusticitalí nostrae imposila (sc.
“ G gestorumque insignes (: " :mmmli!) men

" tak

opravuji podle G maleríae causam | operum sacra auctoritate designanlis, K ořc-ran memu n Aim CTÍIMII..,
P ořc-r: cnouců ll Aťnu CFM.

[. ' K cnm'onm,P Ulmuk; opravuii podle G irradianli diflusione;
orbem), ob- ie vyiádřeno předložkou emu-\ před mA um.;

'-' P Gr xi-r-k; “ G ob/uscatum (sc.

* pac-mxs ie přidáno; * P nipnoc,G quo prímum,

původně snad bylo mum- mpm; ňom se dostalo asi pozděii do textu; “ K null, P není; ' správně by znělo:
xninocTn nwArTrnuum Hmm-|| ulpxonuum (11. mm); " P intron—o|o;
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aux cnacwrm'numu xwrpocframn“ Sircwmm'a

npoc'rpaůn'k CB'k'FACA,10R'L K'nírax ůcnncaum

wu: a'kpuomoy “ nocmkgmcwaífoúc'rm'mu mě;):

,to npmzuammaum „teno/tuo 'l'Bip',to cfl'or'auli12

“*iura; llwrauom »:(f) 008411:"npmqi) o'ira'lwknn

iwpum no fion'z'kmm zdanoymmííi from "*upe:

nommuom ůz'upanummm K'Lnpaanmrků "pan-ků

c'mg'k16 CRAThIM"poca'kmmíčmm amuguuom,

m o? inn a'ccro mup.: "domu, Zum "pagar

Amuf Cid saaroAa'rn Adpay a'xSn'k “* sumu

npncoxouynnmoy ů npíž'r'nsf“ HW oÝpAmmy

mmcnumm amnuecwaomřo &Knnema/18 31cm:

Hmmm“ ,tÍÁEOAAM IIAI'SRAM, c'huac'ru'k R11

c'rpauu amc'roylm. ůx'm: Bo ůc'run'uoy C'I'pdll'h

ŠAHIIOYnnc'mm'h npocframmmu lmcmoúumn“

npol'ás'nmyzm'mnmwrmum moammnf“ C'l'pd=
A

" R'lšpOŘ)
'“

nov w im'kx c'rpm'u'o“ w:p',g825

neunatůmy, "dluhům CMOTQEHÍĚM'Lnowhgařmoy:

Fam:cam znie/m cuz/ware „tona ,upom'a na

xpnc'ružnac'xíů gamut (čn'kumníá, aun muz?

"6,26 no (bad—nanamnum ů'vnpdunníěmm aocxo=

1“ka wm. ďifc'raawrn.

' K qupoch;

[20]

o spasitelných textech Písma bylo to popsáno

v knihách a dosti určitě zaznamenáno pro vě

řícípotomstvo; a tu, třebasže některé pohanské

národy po dlouhé a zmatené zacházce v 0in

kách byly uvedeny svatým osvícením na řád

nou a správnou cestu, přece se posud ieště

nestaly účastny daru této milosti úhrnem vše

cky národy světa, ač isou k tomu předurčeny;

avšak řízením nebeské velebnosti, jako by se

znenáhla začínaly porážky d'áblovy. pokročila

dosti šťastně po kraiích. A z těchto krajů jeden,

osídlený obyvateli slovanskými, chystám se

vylíčiti v prostinkém svém spisku. Naši pozor

nost zaujala krajina severní. nad iiné drsná

a u víře lhosteiná; země tato sama darem

Ducha svatého zatoužila, třebas v pozdním.

přece požehnaném obrácení, podrobiti se zá

konu křesťanského vyznání.

'“ celá věta opisovači zkomolena. správně by zněla: rapu-kuaucrpocTn(suc1'90T'li) sol—omentu—

" v obou rkp-ech chybně: K TMM" 'lop'nomoy,P TÁ'IIcuachmmup xn1'poc1'kmnwc'rannmln npochum'k cn-kTamm—A;

nwipuoms,G ac credulae posleritali; “run:: ac,- " P c-romuu; '“ K ořanxknn,G pernovimus; " P Geha; “ Tom:

ac vzniklo chybným čtením následuiícího latinského anfractuum, iež překladatel patrně četl: ac fractuum;
" P c-rugů; " tak v obou rkp-ech, místo notami-know,G praedeslínatae; "' P "Sn—; " G sunt sorlilae přeloženo
dvěma výrazy: auru npnconoxvnamoyll anZT'uS; '“ P umi-neni?; místo G ordinante četl překladatel podle všeho
ordinate (-lae); “ P ncn'mď; " opraveno podle G unam(parlium) slíli simplicitate praesentis exprimendam;
'( ham“ nnc'mmnn HQOCTHNAMHmrToůlunMn, P Faun-Akinncmmi“ npocrůumm nacToálpumn; '“ P merkur; za tímto

slovem následuie v lat. textě aggredimur, za iehož překlad možno pokládati o něco dále. na nepravé místo
vsunuté crow-uo (P čte CTpIMSIO;srov. nasledující dvě poznámky). od slovesa c'rp'umu-rn,c-rpmn-ru (1. os. sg. t'l'nk

MMJ,“ohm—Mk),ovšem zde přeložen singulár aggredior, smyslem správně; byla to původně asi glosa marginální.

“ G immitior; patři-li crow-uo (c1'pcMSl0;srov. pozn.iež při opise byla špatně zařazena do textu; " P crpmsw;
23) do předchozí věty. pak třeba upraviti celé místo takto: CTMIWY61:up'noyno (zde vynecháno) (Dunix Tltp'as.
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II

fám noůc'ríůu'h (ů cAM'kxz::ůnsmwrmul seč:

míč gmina ůMA Bmguxačmm, 3:13:52uapcwsow

Folpmm cfmac'woč nam/wu npscv'hwumm

[I'dpiM'h čůp'kxom, “ (|>;) a T |. c'xim % & p " M=

c'K " M 'L, Ě'l'ip'ls (5 KOA'lšHdporu Toro cx'k'm'hů

Tom cnnoťo REMíK'k s COYC'ĚAlX"pHC'liA/m fun:

mm cnuwnrn'hx'h, : m u \ s o p " Bo i s 'a, Hum:

má c'rpoů "WA u,.ipcKoťo snacwífo Mama, *

K'h somiťo gamut! mammum zax'k'rom "pus/n:

11mm,5 K'L cxwríů “ nogh wůuhc'ruíťo a'wopoě

pognvnm mmm "pumu/$., 7 Kpuumíěmm

((NÍC'I'HCA,Ř noaoťo xwrpoc'ríťo app., u,:pwum

soroy & snameůu'ků ?ro pOAHA'HHuH“ mapiů

" CRATOMSů sm'xox'uomy“ ánocwonov " : TpS

"AMAT" th'rn'k ů'vcuoxa,u Hmmmm no cem
“* ll

oírc'rpočnm mc'tmmmarž mom.: A'h'ru munos=

found12ů Mimoc'ríl'osomiífo ,vkaaťoms úmmiwm.

lll

iro na Mimi mmm noxaamvm'naro mwviá

Mimra, Manu/('n ,ylnímiů ďvspazom,no gamut!

poM unoa'ktnc'xa zax'nmmumm, trhu (511ccm

cti-kw npicwxnx'ulym, 1 spam čro B'kKoMKumi,

npa'rncnaa'k, na K'mmxmíi c'rona, ůg'spaum nc'k=

mu AWALMH,npícwnn, spam ?Kig x\cn'k,m:*
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11

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 Bořívojúv,

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; v nich brzy potom dějí

se přispěnímpomoci boží každoročně nesčíslné

zázraky.

111

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,

zvoleny všemi lidmi, a přijav křesťanské ná

boženství. podobně jako jeho bratr. vystavěl

chrám vítěznému vojínu,blaženému mučedníkugamma xpucmňmcxm, nowhwkmm'nomov* mů:

ll. 'Paumncmcri; * P ll i'c; “ P illupuxŠ'; * GAIQ'MI; * G atlaclus, překladatel četl patrně allractus;

» |> c'ř'ku; m K .v „*.'á,správněji P, G in quibus, zde duál;

“ P oÝc-rpónm,G poslmodum (= potom. brzy potom). zde z tohoto příslovce chybně udělán předložkový pád:
post [hunc) moduml Srov. kap. XXV, pozn. 7;

' P npunnnu; " P Maůrmumw; " P nop'xonums;

" P MHMSlolun.
X

111. ' Podle G ..diebus..obclusis (abl. abs.) opravuji ANIM'L..amnmmum't,oba rkp-y čtou chybně: ňu..
ammnmu; A'k'ru,zdá se. byla původně glosa k následujícímu the“ , jež později se zde octla na nepravém místě; w
cure u. noc:-r.není nic jiného. než jiný. volnější překlad, místo anu“ “mnm-nn, jenž původně byl též glosou
u později vsunut do textu; srov. v kap. XVlll quacunque hora lex naturae ad extreme nos reduxerit : „u inu n' xoyo'o
roaunw awuu umu (0 at" nplcTnHTc-a; * K chybně uran; “1P nen-Iulia; ' P llOi'kAHTMHOMS;
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mms mammomv mov—lmuxoymů'vprífo u,:gmoam,

sort; ůc'rnn'h Birmy/Ex,“ c'hma. ímoymů) wh:

KMHKO A'kfr'k mixtapy & no 90,38 unox'latnc's

MMS“aro cs'kw ičxogmpvf po,i,ux'|||ch
ůipdýith “ smcoxarwumi,.: mnp'l'uum quam:

mu xsuanm, cmnox'mmm no ůc'rnůwk 903,13:

"mm (5 WWW:) c'rap'kůumro, sorom's BOZMOĚ=

Atnaro KAWECMRAza mnu cm: & na manual—.

mmměiuoifůgnpa cim nam'kc'r'nuxa.

IV

um ' no tunnel? 2 cu'kwoc'ru Tom monumoě

Kpdco'rsl CÚ'I' 9 o tl &, ?PM l'ia'k'rqulíů “ OYIIOC'I'H

R'liKMI'mp'xomovg' lianoc'uScA, \“ú'misl ů E||"

mms mmm, KHHDKleIM'hxn'r'poc'rml'h MMA

wommoň wm“ „10va & Sirmm & MhICAh

qacwum moneuíimm npmor'k, " čro nocnauim

um mays napnuaěmmů RSM—15,7n' " on " noir *“

ůmuum oi'ftnns, naoi'un'ru K'NHNM'Loir

ui'i'n “ „wm xuc'r. iron“ noůc'rmiu'k xogoms:

„*qu “) K'lscxop'kůunmov pazsms nomecwxmo"

mnpaumcmcxopok xnwpoc'ríič K'unrn IICAA'Thk

p" 12

mis'rpemoio'“ ".mn/wíře ďimip'ma. (6%qu m:

& npoqiě ,ipwroí npoťw ů“ watp'Aoá“

no CEM,úxwmú) oiran mare/mno suc'rhn'ůulqm:
„k " '- 16 a,movca w armovuoumua cm, cwpux npaz

17„i,-lwa npoůmaíi, noA' udptmm“ ňc'n'hůnmm

ofl'ouoi'o19&snacvíi'o cx'k'l'AIuScA, nwxndnu'l'in':

l22l

Jiřímu, uvěřiv pravdě boží. Když i on po ně
kolika letech života odcházel 3 tohoto světa

přirozenou smrtí člověka, ještě jsa živ vybral

si za svého nástupce 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, iakmile dospěl v kvetoucího ii

nocha, ieště za života otcova zatoužil po

knižním vzdělání a opětovnými prosbami pře

mohl srdce. rozum í mysl otcovu a byl od

něho poslán do města zvaného Budeč. ke knězi

jménem Uc'ěny', jemuž byl svěřen, aby iei

vycvičil v písmech. Poněvadž ieho duch byl od

Boha nadán rychlou chápavostí. osvoiil si

vbrzku studiem knihy žalmů a iiné ostatní

a pevně ie podržel v nitru v své paměti. Když

potom ieho otec, jak již bylo řečeno, odešel

5 tohoto světa, mladík ten,podobný svými činy

starcům, byl zvolen pod oslnivou mocí nei

“ G basilicam deo dicandam (vynech) christianae credulus veritati: “ P qšqxs; ' oba rkp-y chybně ilixomcua;
' P li illuuuiu.

IV. ' Tak opravuii podle G Qui, K lla-kam,P Mix, “ P women; “ P Ill'h'TSIpH; “' G dum... prlmum,

zde primam (sc. aetalemh * P “10.5co; * P Tom; “ tak v P, K chybně Chimik; ' P 58.0%; “ K nov-nuova;" oř—cl'rn

zde zbytečně přidáno; '“ P xb'aičcnsi; " G divínitus, v obou rkp-ech chybně: K vic-runomy, P caiu-unum;:
" IMTHMO; “' ll v P chybí; " tak v obou rukopisech. G aolídlus, původně asi bylo Tma-h;
" P :=; " G aclíbus, oba rkp-y chybně Aha; '“ P uixř;

" K chybně s'nr'rpmmn;

" v obou rkp-ech omylem TONINO,G OUOHÍS:
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"mm npícwanmíěmmm nwAcKnM na GWh—nnež:
“21

xoicwxo "w,ic'rsnnmía, um'mn m Emy (čím:
A

par'oms, ůznpam— Bmw, " na c'ron'k uču/amo:

C'I'Kldnwm ,goc'roůn'k now-Kura Rhlťl'h.

\F

Kam 'IUMK'KHMHTMM cmymaťomiá uuu/m

paznw'mm'a' mm;/a uomro imaroxonmíě,zatím:

cxoťo \"ósnac'rmě npmži'ry, n'noy'rph cvSnmun

cn, m nm Tomy ,iíu'no, římo umana/k uuu:

upo—mx c'mo'l'pA muc'aíič zax'k'r'uoťo up:,w

nemam, Ad &ljn & r&x'k Mipham/'a Cómacw

ťl'pOů'l'iAh ale no ů'vuaut K1—so:-Km movm'n'k
R '“

cm:,g'u'ků " w mp'mq A'kT'h ,g'kT'cKívh

AMROKÍŘ) úvn',í,fp'hmnmm s'k. ů MMM

aniz nopStmmM npo'rmxoy cmrp'kmmílč Kaz'=

nwm cvm,munc(a), Jun All,gocwoůnarozmena

AIO'I'OC'I'hBm muoplm auf rp'kýa n' 'I'OM'L

“ no Ci pazmmm'muíi m „gon'rosmogmmdm),

na nom up:,g'lmn pazmmmnum, TAKOnow

"04811 mmpo Eoc'xnwíxm, „u aro z:.wuc'xn

Tuopwrn m (i'vnoyc'mm'm nhl, mono Mi ů'vuoro

ml límtclmm pa,:„n“ npocmnpaúcm iii cms m:

n'lpeaa'rn 7 na B&qulm m Šimanov/ím nm.

ů no cmm. oífpňmn B'h Almux nod:
Buů zaxonm Kano „\“th Kano nn
ů norawvumm 'I'OAH na cwon'k K'nn.:

„unás c'lun. nonumíěmm ucm c'l'po:

M
" P nplcTanMnlc, G assensu;

V. ' P ními-mna,G diuersilalibus, asi omylem místo Mann-mu;

T800" MOS“ ;
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iasnějšího 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 ;

vždyť, ačkoli byl správcem veřejné moci, přece

i od prvých let dětských přilnul s láskou k slad
ké službě boží. Obával se však, 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 národě prave' zá

konodárství, jak pro chudé, tak pro bohaté,

&sedě na knížecím stolci pořádal vše svým

pokynem. Vrozsuzování býval obezřelý,hotov

'" podle G třeba opravili: na WTk'Mnemo.t'c'ru nwa'cTtinnmh.

“ P cast; “ P měrou-n; ' K chybně m

5 G crimen luendum veritas je přeloženo dvakrát. po prvé (npoTnnwc'urp. mmm-rn cTuAauuml

špatně, po druhé (rp'txa a' Tom. “mmm-m) již správněji; tento druhý překlad byl původně asi marginální ko
rekturou. která se v opise octla na nepravém místě;
bylo : IHNCNUX'Lpam;

“ G ob coeleslla: MA" původně byla asi glosa. jinak by
' G a se negligi (= že bude od něho zanedbáno). zde přeloženo chybně činným infini

tivem; mamma-rn(obyčejně: iudicare.arbitrari) ve významu „nevšímati si", negligere doloženo u 1.l. Sreznevského,
Materialy dlia slov. drevnerus. jaz., z Mineje r. 1096; “ v rkp-ech psáno K xuŽ'Šu, P muža;
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tí: lll !. vhm'm“ cosmmmíěrwk Atoti'rtphlů, Hd

Mimoc'rh BCAKOMS10 novom; ů "41,13 oiraornů"
'“

llpil'p'lilumlů mu filmu ůznaauvma w no=

royanmiá, ů m. amnoů moyu'k norma:

c'r'k &"' K'ls (btw-umně iura ELIIMdlllE,a' „.us

m: npoc'r'a maulu,12ůpasomm qic'ro'r'k cmo'rpm,

RAdI'HM'hnocSAmmM'L "o'xpac'r'hla cna'nalx ů m

mann, ů 'r'kM ůcnon'uwru zaa'k'rom nama

mnam; upnulm'lum' me »? oý'sornm'k
ů c'rpaůnmmm ů non'luiá ů navrhu/č.
Aloa'an no,:„aÁmc ŘZNOCAH;Cúcnpmun'i

xu r'JiKo & Cum—11,5ů ůnagoa'ka'mnm

nomoqu ům'kníň cxoěro nomo|||a=
H" Km,“ uo & \bzmmcwaoaanmm oÝT'kum'rma

Tom (Unio monom— Huf ulmm uuog'wk npicuo

"poránu/mi.Tup" (awac'kx ,g'ktaníůx'k, & na:

MA'I'm'o moawma wp'n'knifo, & ao ac'kx Marw

Híů upo'rna'uux mompuů oirpagnvma, Mrkni:

EM'LullA'p'h" na Sil'noruÁ nMuwumx no'rpmu

pap/Marw., c'm'kpmuů vnxmm oífrofi'uuů

amcmkAoaa'rmfl) na m muoram'gu moutůf“

a na (mu nama mnnoc'rna'ků, ac'lm a'kq'nuá

mnz'un čapu; ne,tak., mnaoyťá, N!B'lš,t$llldÁ

Ndólf'ldlž,"dámami/it“ oir'rmp'mm. titan/mmm

vykládal —genarum jako gentium (= pohanůl;
opravuji podle G domestica habiludl'ne simplex, K n' TOMSm npm-Tm'uu,P KToMsm npocru'uu;
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slitovati se nad každým. obviněné z bídných

zločinů vysvobozoval od záhuby bez trestu.

dalek byl užívání všelikých muk pohanských

na soudech, v své domácnosti býval prostý,

dbalý čistoty mravů. mocným neskrblil pří—

pověd'mi statků & pamatoval na to, aby své

sliby plnil; příchozím & ubohým & cizincům

podával ve'lši & hojne' důkazy lásky, sirot

kům byl otcem &ovdove'lým přispíval ze svého

majetku,') & psance těšíval a projevoval jim

vždy podivuhodné 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.

"P jen 1"le ; '“v K nmxms vynecháno; " ' G omniggnarum . .poenarum (= všelikých trestů), překladatel si
" P oýsorrnvG in miseras reorum (vynecháno) noxas; "__tak

“' P jen uji-rx;

" "vtom je pozdější korekturu. původně asi interlineární, doslova překládající lat. praeferens; korektor však ne
opravil maioribus, které závisí na praeferens (= dávaje jimpřednost před osobami urozenými) a které je zde špatně
přeloženo (llsoA'unl—je spojeno ; mnu : větší důkazy lásky); podle lat. saepe třeba také opraviti qucvnušav unu-ua;
chm'nuM's odpovídá lat. rusticilatem. Prvotní překlad byl arci chybný. dával však jasný smysl. teprve korekturou
uznomcelé místo porušeno; " nomonunnnpřidáno, původně byla to nejspíše glosa k nomonms; " oba rkp-y píší Tip;
následující “. jež doplňuji podle G Modeslus in omnes aclus, v obou rkp-ech chybí; " P ll IMAM; “' K Thx-a;
" K an'ŠAOMA'L,G humililatls mansuetíssimae placidus exsecutor; " tak opravuji podle G severior(= mmm,
komparativ k mort), K .tv-cíli,P MMM. “ v obou rkp-ech chybně: K moji-umně,P mohmm, G edoclos.

') Odchylný překlad vznikl tu neporozuměním latinskému textu Gumpoldovu. Správně by to znělo :
„Nejednou zahrnoval větší láskou prostinké chudé občany než osoby urozené; pomahal těm. kdo ztratili rodiče
nebo majetek . . .“
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\'I.

cumi ;m mmm“ cx'lc'waummnc./a2 KpdCO'l'dMlt

mamnmro Šnoum Sifxpaunuo muc'r IIpERhIKAIIÍČ

ii &' Tomu,-k “A .mmoc'rmm 'l'pom' R'BZMORH,

linuxu :“ am'momamu & cm,-„iii.un“
caoůmn na c8,g'ky( c'kammi, & A||" K0=

Topoii a' mm'k ú'rm "pm, onu npmzmm'h *

58,1,A11n,||oan|n||'hcmp'ri na mup“ ďvcovmm'h,

A||" Mimoc'rnamů mmzn u: M0 m a mě čr o

NHKAKOHH iii tMEp'I'H (Gnup'k'vn un

nz'aaan'ru, n'kicovi'o aims pil|lll5 cam
cm'rliwpna'a KOII'Lůz'n'kr'naun, ,ga
ao Kpoan IlpOAIIÁIIÍd nm IliIIOKIHIEH'h

nun. nn cammana norovlmmíá Konf:
uuu hl.“coli-kWh no 'I'dK'h ůmmni c' mn=

AMM'Lcaon M ůwoxomm: A||“ oífcaw
mnmí monx notápm cum woa'kxov

'"
na CMEp'l'h, aft—zonu MA w IIHX'L Ron'hf

n'kxvťo EMMYcm'raopnn'h, ,t.: “th
a' 'roů Kpoan u: IlleIAC'I'EII'h mark.
nexium. no n'k \Ívno mono (Š\'dllí'irth=

c'Koč.rocnoaov rnaronaa'mS: m ČKS:
maů'm, „u m ůcov,gnvem, " m nonnmaůw,

„m m uonnmmi mnam.

\'II

:: mark ďirnoma nemilé ůcnon'lmfal zune:

a-kM catp'mi'rm'uo Alon/mů,ů ? "neminu/$. p'ktm

“ P c' CSAÍAMH;' K omylem noc,“ mnpamuon;
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Vl

Těmito skvoucími perlami ctností bylo zkráš

leno obcování blaženého iinocha, a břímě této

slitovnosti oblíbil si do té míry. že když zasedal

se svými velmoz'i a soudci na soudech &ně

který z uvězněných zločinců, odsouzený na

smrt, byl před něi předveden, lu, nemohl-li

ho dobrotivýkníže nijak obhájili z trestu smrti

ani osvobodili, sám si vzal nejakou záminku

a vyběhl ven, aby nebyl vinen prolití/n krve

ani neslyšel konecpapravy. Neboťměl takovou

úmluvu se svým mily'm panos'em : „Uslys'íš-li,

z'emoji vladykové konají nad c'love'kemhrdelní

soud, v_i/volejme'od nich za nějakou záminkou

ven, abych nebyl úc'asten v tomto prolití krve.“

Bylť pamě'tliv onoho slova evangelia, jez' řekl

Pa'n: „Nesuďte. abyste nebyli souzeni. a ne

potupuite. abyste nebyli potupeni."

Vll

Tento příkaz si náš iinoch.Bohem naplněny,

svrchované oblíbil, & iežto poznával, že jeho

VI. ' tak opravuii podle G virtutum, v K chybí, P u'mmn; * K omylem cmrmunmnm, G fulgentibus:
* pulmvzniklo z původního p'k'lk (srov. kap. XIX, pozn. 31. a kap.

XXI, pozn. 7), a byla to asi původně hlaholská glosa. vsunutá pak od pozděišich opisovačů do textu a takto
pozměněná. Toto místo je částečně překladem z Crescente fide. české recense. soudic podle ukázky u Pekaře
[WLL, 37. pozn. 2). z kod. kapit. praž. G 5, f. 46 a, kde se čte: statim ille prelatus iuvenis, si eum nulla modo
liberare poterat, occasionem aliquam (: nim-oo mms plum)faciens, exiebat(!) foras;
'!

" P “n'-mnu norb'sMnía;

v K nou-svynecháno.
V". ' P lla-ném.,G deo plenus, správně by bylo sera llcnomm; Gu na počátku je místo amo (punku.),

omyl vzniklý otrockým překladem latinského Hoc (sc. mandatum); “ k v K chybí;
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m1,(5Kowpuť' cmpwux *uwrumt “m Emmia:

ASA“ c'xazammí p'ktumm7 nosnůnuá Granty:

NÍĚM'hna norymmně RMromnnoc'rns'k " o||| MA

úzus/„muz, na Simma/'n"písmu,/a. ECA
Trámnua no BC'kM'kFpAAOMpazpoymn
ů BCAůcnarrn no acrů zrát/\n cuoěů
mnorn noc'hun noum'kuás CAM'Luo:
unuaň. cmqacwnammh) čro ,i'kržníá
o'ircnumas'm: no ůu'kM ZÍJIIÁAI“ limo:
zu Knupnun " somíů panu K' nero“
snarocrp'gíl'o npnxoxtaxs, " CdM'h A
pmocv'uum npoňxnmíčmm MOŘE!K' cis'k upíři:

mann, " uomrc'rxmoťo mososilo cmxpanmímsl“

"pm, čumim cnoůma, \thTHhIM momumml cm

cosofo ú “ !!

npmuxai'oqu lIE'IdAhllom » c' pa,\,o=
F

c'vm'o munocwns'no ,up'mamr, " "( 'ldt'l'th'h

& cxwrumm Micazannínn Simmsunc'míi so:

mc'rumo mamma, nac'r'kě "og—minn,na tuo:

„go,wa'nmápaszu K'nnrmůzup, mam Aa:

THNRCK" time ii rptqrcxn. ů Jun two

Haoýqawm'kx“ xu'rpoc'rm "pom RMA/mm,“m

nmnxumn „r,-km cam ůcnwn'nmm, ůxo Emmu

"mann anon-kim,- noc'Kop's'TMh luk,“ a' ROA'liZ.=

HHčwepu ůz'mmorafolpaňm Mimoc'rnn'noio no:

mwulífonoc'klpdun,Ho ŠMipmíM'L ořsornm
m
w chlum" NthEFOMuM'L,cam

“17no'rpisoxanía

i| xomum,
cnoym'sullo,gant1|||f. no li napo=

3 P m (0 normě;

reis s rebus; ' P neumi; " P xx ír'o;

nesprávně instrumentálem. kromě toho vynecháno z lat. textu: erga proximum—ad/ixo;

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA. [26]

zanedbávání nemůže pro nikoho ze smrtelníků

nebýti beze škody. šetřil milostivě řečených

vinníků. odsouzených k utraceni, &osvobozoval

je, snaz'e se je napraviti. Všechna vězení po

všech městech rozbořil &všecky šibenice po

celé své zemi na mnoha místech kázal po

káceti, sám c'ine'začátek. Když o jeho požeh

nane' činnosti uslyšeli v jiných zemích mnozí

kněží &služebníci boží, spěchali k jeho dob

rotivosti, & on je přijímal k sobě s radostnými

projevy lásky, a nespouštěje s očí zachování

božské lásky k bližnímu, zdržoval je starostlivě

&s radostnou laskavostí. aby jen zůstali, a jejich

častým a svatým povzbuzováním čistá jeho

mysl božsky jsouc poučována a častěji vzdělá

vána, dostoupila podivuhodné znalosti písem,

jak latinských, tak i řeckých. Nebot 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, nebožtíkům pak ubohým &

nuzným, nepovšimnutým od sousedů, sám se

' P cňmet; 5P Guam-ll; “ G non sequenduml; na počátku téže věty periculose pře
loženo narwc'nuh ohm, jako by překladatel byl četl periculosa; ' G nolatís reis; překladatel, zdá se, zmátl

"' P omylem c'txpauů ?MŠ,původně bylo “nam—melo, abl. abs. přeložen

" 6 v ? chybi; " tak
opravuji podle G curiose, ježto se v této legendě častěji překládá curiosus : nmanwuň; K in'nTA'lílmw,P "vlh-Eno;
'“ v K ll curl-IM vynecháno, G sacrisque ; " P uaořqimjm; " P „mnm, G praesignaveranl, volně přeloženo;

'“ v P si vynecháno; " P c'tct'l;
čísti norpcsonmla(neb norpmula)? Srov. v kap. XXIII normami:: sepullura;

snad se čtlo původně: OT'Lmoruampnp; "' G funebris obsequii; nelze snad



[27l

„ \
AOM" ups norauhc'xomoy“ Cónmuaťo
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mim it s' KdllHI|ld ůAOAhťKd/Ř (OA/Alpin“

& K' norma ůu'km utz'uačmomm 'lac'r'kč

A'k'l' nmmoxqmumám ||pi|pu|||8|||ínrh " :Kip'k=

frau mp8||nm| |man<tů|mů Simonu ďifunykumf'

i'ů cny munc'vux tiun? ii :Kip'h'l'K'h, Lupe ů

tlac'l'o momw, B'hc'Kop'k till:-krmit mx non:

pnqliuíá ii Cvůunuíá,maru/$. Rhl'l'li na“ m:

BECN'ků'l'pdlliZ'lš umu Rc'lq upnuacw'nínm, mm:

„vkmonhc'mmm c'mzm'namn :Kip'ls'l'lš'ls ů'rcx'mp'=

mwnm. uo fimuni na,:f clmm zmmoymumíem

ZAhIMIloMmullunuF" uz mam IlE'IAAEII'hmmm,

npoxo,|,A luc'ro K'um'u, umo .inoc'rodhcnoě mono

zanon-k,wčvm: ,WSP'L,wym'lm spamu.: nom:

CETh;„wu-ruk., n'kmw 'umonrh ws ůr'vminoms

muunmw21[mam—w"wi llpomaum'ol|mm,2*" tmu,:

mmm. macomm || 0 Š'l .: Á, |<hl m'u A r 0 A A9 0 =
26uaníá RAdeÁ Gin-kundě. (BHO:-Kdllli'l',

„ga \"ópm'miCA ů,\,oM\cKn( Cůnpaz'h, ůmn

:m llpidhl|lillll :'kúxs, Ko ůc'l'nůno=
mov nomicvsin'ků Mhltttí wn'kulauífo
c n'kpoi'o npumonnnncfa27 mama. Mm,:

ríá mc manu oífu : u " cms cnacn'rm'nomy Sif:

qmiio pazokasu '“ cm,;uimm mie)mew—umim

ů Šimona ůc'rmlhl pazoym'kuíá AEH'lšR'kůllld,29

uo dnoc'vonsc'nomy „arms 401ml: 035ml“ & ":=

Aonp'k Gunnun., ůsoúmm unuomm "954123

MÁ nm filmov, no cumk (ov/a, bm Romano

" tak v obou rkp-ech, místo no normuc'xomw; “' P mrk'nb'luum'mo;

in anno; '" P chinin;
pressis, K na“ cum-\ pmq-mul? “u“ no,aammlinn, P DMAch :uliASmHll3m“ neumim-M; “ K n' mumnx;

vunámmm: : v npc- skoro setřeno, a nad ním připsáno H;

předcházející ci:-mm.snad původně glosa. přidáno do textu;
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postaral o pohřeb. Než i kmenům, ktere žily

do te'doby po stare'm způsobupohanském, roz

dílel blahe' učení nove' víry, a když viděl blaho

slavený ten jinoch,jak usvé nevědomosti chodí

do modlářských svatyň a jak. shromaždujice

se častěji do roka, cizím bohům neznámým

žertvy obětují, spěšné 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 neste“ (Gal.

6, 2); jiné, poněkud náchylnější k pravé cestě,

která spěje za nejvyššími statky, sladkým

hlasem napomínal &přiváděl nazpět, slibuje

jim dary nebeské milosti, aby se zřekli pohan

ských model, jimiz' byli oblouzeni, &přiklo

nili se s věrou k pravdivěmu vyznání božské

myšlenky. Jiné zase, méně přístupné tomuto

spasitelnému učení, srdce zatvrzelejšího a roz

umu netečnějšiho k pochopení pravdy. podle

slov apoštolových „včas učei nevčas trestaje",

obojím způsobem jim naznačuje odměnu, snažil

3“P omylem .\'k"'.m|xogáum, G frequentius

“ v P na vynecháno; *“tak opravuji podle G super his tamen errore pesti/ero de
“ P npc(u)

" P \Í'S'L'uuua; '" P lupuxnouúnnm; “" P pau'mnnu.

" P nima-kmín; ““ v K oř—ůvynecháno:
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momami, r'áxoxon'nuá mm " mmn'nuá“ no

ůc'rm'm'k sozuxaá na lze-mno &')qu tim/MM,
n\82 v _ I .cla BC'kMwsnmmm, K0 K'kqmn pa,;oc'ru

npnApSmmíťo House:-Kam:.

VIII

a' miminku; nc: "cm'-ln(x no ílc'rm'm'k

.un.uoxo,gmgmA'k'ra &' xiauxíů "0ch

dA'lIEM „ monnfruoi'o cmwrmů mmm' ďifno:

ma, inu: ů lunphc'xnnn C'I'pOHM'Lůup'mnm
u

n'k, no &'!qu m mmm; " m ůz'mmor'cag

MOAH'I'BAMH,union.“ n' unumx pacmaopmiem

npwwňunwn, „vimu ČÚWŘHhIÁnponomdun

„gum. n' noum »:(i) úc'n'kůnmmm Hac'voá myli:

nímu., A'knoc'rn “ m "OÚ.HIA&mamma, mp'xoš

uoKořě uolphuoms &Kn ďifnomcaf & no cm (U:

utp'rhm nov?m/mAom'nuua cBočÁ,Gimli £"th "

ůc' llOA-il'd umcwaaun, & ů'v'l'pona nom'umíd

moč/3. K'mou'uím Rog'stšmaun, ů moi—mf" K'mu'n

R píšu,-k Bmc'xwrnmx, nc Ilodd'l'hl mangowmm “

c'rpamm ůc'mm', :,íímmm7 Swoxom cuoům'h

cn'k,gw4|, no mo'rhw'b ropam Rep'xomm ů no

IIWAOAÍÁM'LSlipollac'rm9 ii ůznomnmux m8=

GHII'h " uo t'l'iZAM'hm minimax AOC'K'L'roAn

uo Ai,l,thM'ls volum mwum socm ů ll'lšlllh

IIOY'I' 'Vkl\ň Mimov“ I'pAJ'OMA, cm n'can'vup'=

A ,
:" P omylem nonua..mno.\mua;

VIII. :“
' P a “"-un;
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se ze všech sil, aby, koho jen mohl, iak dobro

volným. tak nuceným pozváním přivedl na

večeři Hospodářovu. skvěiící se veškerou hoi

ností, k účasti v radostí ve'c'ne'.

VIII

V úžasných zajisté postech rok co rok.

v době velikého postu, o hladu a v modlitbě

svatý ten iinoch přes to, že jako panovník byl

poután veřejnou správou. prožíval iednotlivé

dni ustavičným konáním modliteb. vzlétaiících

za štědrého podělování chudých. V noci pak

oddával se neiiasněišímu 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, kličníka své ložnice, a chopě do

rukou knížky, vycházel z paláce. aniž otom

stráž věděla. a isa provázen iediné svým pa

nošem, putoval bos &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 iiných mod

“ tak v obou rkp-ech. snad místo elm?, G habundantem.

* G inde/essis (..operibus), překladatel četl. zdá se, inde/essus, což je vyiádřeno
dvěma obraty: m .unnn ll m ůg'mmor'm; “ G lem's (sc. soporis) ":libého spánku. překladatel četl asi: leni
lah's immemor et saporis, při čemž Ienitas přeložil podobně zněiícím A'lmochl Týž způsob ,.latínismu" se
vyskytuie v staročeském překladě biblickém (srov. J. Jireček ČČM 1864.144). kde se překládá vetusr-vetchý.
pessimus : peský, validus = valný, valde : valně a i. ' K omylem ci:-Wanna; předcházející čomie přidáno: Pů—
vodně zdá se, bylo "OKNON.inn oynomumoym; 5 P omylem G Tann-hx; “ G tacitus excílal, codicellum, podle toho

MM'M,původně snad glosa, patří před noz'sb'mun, a opisovačem bylo vsunuto na nenáležité místo; " P mať
ABIIIF; ' P Lumi“ ; následuiící cniAWModpovídá latinskému „comite" a ie patrně místo cumel“ (srov. Miklosich,
Lex., nucTn : deducerel; " P noAónlnfy " P nponurln; '“ P cruaax; " P Mmm;
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"Mn. n'kníčmm & npo—mmn monuvuamn no

Gicos'num lupxsamm IlpiXOA/Mlli“ B'LZBICKAÁ

nx, &' Tonuwk no ůc'mm'k lmo'rn mečů: Tsp'lm

Sífmqumíá, „1,413pac'c'k,gau'|||uMi|cm "ATAN"

čro MAdAhIMHKpoxu ůc'l'm'um pac'npon'AmiěM'h

KdZdllli c'ronu čro. R' ,gom'm csoů Kozupwnm

m ii na nom: cnoč" 'Nůno, fám: 03mm

snowpmíů rvíš/mnu, cam c a A vru if cim/mna.:

r'ácA,mmmč'xnmn "aun pnzmn Kpac'ummnna

cron-k ehm Cówkxaunm, uo 'r'kno unc'r'kmm

xnacmmniuč "0,135pnumuliapcrcmun15
SRM—la IIIECA. Bo xpmm mi nacwáunů “"

mav'u'k nocpnvk" nom" 'I'dů xc'kx K'IF
C'I'Mš'h cm Cú'rpoxom'h oif'me peunmm,
noc'h " ll'klllh K' HHKdM'k cuoifm'h im,/h:

me &p8xama cnoůma n'meuilw m'a/mne,
& no c'uonm ůZKAZdB'h, cam \"úcon'km

na pam'k cxoů KOC'KAAAAIIIEii Cv'rpoxa

csočro n' minim“ ořfm'k ,1,omo\'cxočr'oc'Kpu

Rdllli, ů 'mr ůťl'ip'h ů &' mp'noxax ůz'monmm

ů cuz/anulu csoůma povmma unc'v'k "poc'křáu'h

& norgolč nolcponnx'h Bo ůMA 'rpoůlia, cam

ěAnn'h ii cm moymdumm ěmov Tok'mo ů'l'po:

mmm c atomic, lomů) CdM'lsnemam: (i? mw

Aage. R' u'kip'k, ůc'rnůnum Tponua K\Zhllšck
“21

HIIŠM'L ůz'mmma m, c' „nov-Korbn' coum'k
' 00 .

cmcnnmf“ nam-hmmm 981:de cRonma
8

TpSAOM " npockspu ůc'nuvh no II,!p=
KBdM "onomm mam: na npnnoc'h c'noym'
namrocnvov HdllliMOYícoycov xpncvs.
um ůcn'maá )Ki spamu.: CASPYmm:
ZRAB'L KEAHKM'O " B'kp'naro23 rnarontůuaro

" v obou rkp-ech ie omylem npconNIH; '“ v K M vynecháno;
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liteb navštěvuje iednotlivé 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 sve' lože, skrýval sám světec,

co působilo v něm vnitřní poznání, a když

zasedal na trůn, odíval se nádherou knížecích

rouch, ale pod panovnický ha'v oblékal na své

přečisté tělo roucho z'íne'ne'. Když nastal čas

žní. uprostřed noci, zcela pokradmu vstal a se

svým panošem, shora jiz'vzpomenutým, bos

a pěší se ubíral na sve'pole &vlastníma ru

kama požína! pšenici a ua'zalji dosnopů a sám

je vzkla'dal na ramena sva' a svého panoše

a skryl je v tajném koutku svého domu a tam

ie vytřel &na žernově semlel a svatýma svýma

rukama čistě ie prosel, a pokropiv vodou ve

jménu svaté Troiice, samoiediný toliko se svým

panošem. který mu sloužil, smísil v nádobě

mouku s vodou, iižto sám nosil ve vědře ze

studně, a požehnal ii vzýváním pravé Trojice,

zamisil prací svých rukou, a kdyz“ napekl

prosfor, posílal je kněžím po kostelích k obě

tování při mších Pánu našemu Ježíši Kristu.

V 0213pak podzimní zavolal svého neivěr

něišiho sluhu, řečenéhoiižpanoše a společníka,

a sám s ním v noci v skryte" přede vs'emi pře

M - - l .
" P cm ! " P lřpxamn; '“ P naťl'ommn;

'-' P nocpc'w; " P Grcca-l:; " P Hmmm; “ P hm?; ="P G'znmmu, G signavií, hanc farinulam..; “ P carka-Ř;

3“G nimiae fidelilaíis volně mnnro Ha*o'nm;
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57k: ďvaoxa " nacmkgnnka, sunorpaAnuÁ

ÍMO'I'Uqu/H“ c'n HM'L Moulinnpm'kgm wan

uc'kx, KOLUMAďvsa uanoa'nnsm (5 snuorpaM

caoiro k na nnupu cnoů smgnomnsm,
cm o*rpoxom'k csoůMm a' 40411. Mag?
spa'rnsca, poyKamacsoůma ům'mwm
un & Aonp'k ořcwpoůsm na caoym'ss
nomiťo, nnkowvopumm x(t) ůn'kM trh:
Asmumm pags'k ignuoro \'(v'l'pokauac'ro
Šm: npmu rnaronauaro, unum &hw:
H'liM'k normu.“ B'ŘAOYluHM& T'Lw vaokom,

Hannňnomm cocSAoManna &Takko nonommwm,

oYc'Manx'h 89mm nogos'nomuun no utpsK'c

Bam KAHpHKOM& n o n WM c' npoc'xoypu, MDK(E)27

cam nulami na u,:pxoxnuk. cnoym'su, ů cam

Aa „l,n o Bc'km pami/mm:? ď, Kanonepaz'pďp

mwrm'nuá o'irgu Škpscm mp'cíů "'“lch'l'HůlllHBO

s'kpu mcmk'utp'nuáw (b Kanonoxsanwrm'no

nocnoymaníč Hacn'kAoaa'riAA zax'k'ru'kůum! '$

amino“ c'mnpmíč KHAZA,pam csonx mov-x(:

saam nomcwsmuá mn'm naol'rqmíěm's"mu:

“3 mcfruAawtcAW im mucnn )KiC'l'OKHM'Is'rn

c'mwpmíimm na manual, Anu amumm“
c'mo'rpa nímu, tnc'maro &cnacnwm'uarw roc=

no,;ma 11mm & upon" npnuowmíá TAKOmju:

cvnnmaó' wm ll mann caoymsoťo,„u an=

nomtnnm ukonu ncntcnaro, npsrp-hlumíň A'ŘAA

(l'mílpmuar'o,36 ms" x'hpoťo Tok'mo unuom Tim':

“ !( omylem mom, G septa; " v K cm vynecháno;
solum clienlulo, ln/usum (se. vlnuml; diolae četl překladatel
solum, potom však nejspíš glosátor opravil překlad „diotae“

[30]

lézal ploty, &naplniv dva koše svými hrozny

a vložív na svá bedra, vrátil se domů se svým

panošem a vlastníma rukama je vytlačil, a

když je dobřepřipravil pro službu boz'I,aniž

kdo jiný o tom ve'dé'l,kromě jediného onoho

panoše, již často vzpomenute'ho, slil víno do

nádoby &tajně je uložil, &shledav. že je zralé,

posílal je klerikům a kněžím zároveň s pros

forami, které sám pekával pro chrámovou

bohoslužbu, a sám všem stejnoměrně rozdilel.

O nerozlučná pásko neposkvrněné víry kolem

přečisté hrudi! O zbožný následovníče chva

litebné poslušnosti! O divná pokoro knížete,

nestydící se podvoliti z vnuknutí božské lásky

povinnostem služebníkůl Neboť on, patře

v závratné kontemplaci na nebeská tajemství,

jež choval v srdci. s takovou ochotností uctí

val & miloval vznešenou & spasitelnou oběť

těla a krve Páně. že pro kult této nebeské

hostiny. očištující skvrny vin. nejen bojoval

" G sicque dlotae (= do džbanu) conscio
jako deo a spojil je s následujícím conscio
v cernou; misto dativu absol. ponechán tu

instrumentál podle latiny; " P ano; " P magna—a; " P nlpco'rl " P 'Frknmc; “ P mcuupmuua; “ P omylem

mě.“; *“ P noAůTn,A shora později připsáno; “ zde vynecháno lenuit ;

“' K chybně vult-run, G veneratus est; “ tak opravuji podle G mundanlis, K ů'mlmaro,P Gunnun; celé místo
je porušeno, A&Mpatří nejspíše k mom (ukon. Aim: cultui). pak ovšem lat. criminum conlagla by bylo

“ oba rkp-y chybně m c'ruamumm;

přeloženo jen npcrptmmla; npuuommum misto upnnommnn,ač možno vykládati také npnnommnm jako (1an adno
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Aocwůuumm xoůnucmaoaawe, no no ůc'rm'm'k

ůc'rotmim quc'l'fkůluaro a'nov'rpmumm'“ (Gapa

zem pasíů 11mm: amzm na co. " mnnoc'rnnm 3“

Aapoxaníčmňčpiďvxszaxonoy cam“ pam mw.

IX

Hc 'l'aů'rn no,;osai'r'k & auA'kniě
€ronpopo=ucwaígíxuďvnasn'knocí:
uř'vepn & (ivAoms čro, nm cam 31512

murs "pum mano noa'kAal K'h BC'k'M
rnaroaa:

X

na ůAp'k animals M'n'k ů nouuaaťolps, má:
1

mm M05 ApSmnno2 " ím“ (5 'STpoKm monx

cnovrn, nocpwk “ Houm c'rpam'no mul—"nit*

npnra'r MA, Emo nama nona ,mopo'an a'cm "

\Írc'uoxu “ (B Khlllli Ao Amur h \"6 ac'kx tmon'k-n:

c'mix PKIMHI|ILnng'lix \"ů'ruuomv “' Cónovc'r'ka':

"11.7 ům'me anxknmm wow-Kaupomwxm ů

a'uoy'rpmm'o 3 c'nopaiťo "mann za soroa'kp'=

Hal/E\“npocfrupaxm. no (584% Bifi-hnít ce

K'k BCiB'kftsuliMsm Taop'us munoc'rnv
30418 ůc'npas'rno, ROHk>K(I)& a'kpoyťo“

&ůc'rímrm pfkqn ccro auAfkniň pazo'kms.
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stálosti víry. nýbrž sám se stal vpravdě účasten

kněžského úřadu. vzav na sebe iako prostý

sluha vnější práci s přípravou křišťálnéhotoku.
a svou milostnou štědrosti.

IX

Neslušt se zatajiti te'z' jeho prorocké vi

dění, ktere měl o knězi Pavlovi a o jeho domu

a které dříve sám probudiv se takto všem

vykládal, prave':

X

„Když jsem ležel a odpočíval, milá má dru

žino a má čeledi. uprostřed noci uchvátilo mě

strašlivé vidění. Neboťjsem spatřil dvorec kně

ze Pavla se všemi budovami a příbytky lidskými

odshora dolů úplně zpustošený. Sklíčen isa

tímto viděním. zmítal jsem se a trápil vnitřním

žalem a obavami o věrné služebníky boží. Ale

poroučím toto vide'nívševědoucímu &milosrd

ne'mu Tvůrci &věřím, že s jeho pomocí roz

řešlm, co je pravdivého na tomto vidění.

minalní. podle něho by však mělo býti mnam-mvtmísto nccccnnro,takže rekonstruovaný text by zněl: M nn"

Noummm uma „s.-kmuusccuumnplrp'hmmll Čóqlmumaro; :" v K m vynecháno; následující l'h'voň misto nivu; " G

exlerlore, překladatel četl snad interiore, vztah k Iabore rovněž není zachován; " v rkp-e K MŠTunM,PMŠ1-mů'
(= madonna—m);

IX.

X. ' K omylem MAM/'a;

“ P omylem cin-|..

' K nevinu-L.

“ K omylem .wmum; “ P nocmů; ' K mannh; * K omylem Aoposuacal “ tak

opravuii. místo Gerdou,iak čtou oba rkp'v: " K koncové wavnadepsano, P GTHNÚA;' K iůnticrun'mc,P ůnb'crfnmn;

' tak opravuii podle C pro Del fidelibus, K ůrontp'uum, P Cirorřpum; " P
" P lic'rmrk.

“ P nnBTpmm; " K ncumoymms;

omylem prow, předcházeitcí ll zde vynecháno;
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XI

,gomoy nw ůc'rnn'k paapmumím smutní.:

(miro c'npwmc'r'ual moí/'a amu AIGAMHALIů

“!CTHMÁminu z'uammač'rm CMEp'I'h.& Aomm

\"mlsc'v'lsa'luiů2 "mnam Knnpmcom
namimm & zaxoůnnuomm ůzruauíč
ůg' známa“ i| pagmrpannmiťo ůM'k=
mno Mx ŠKAAET. RHA'ŘX4 so Gino“ po:

Anwn'niua moh, t'áKopOAOMTAKOů A'knk

nímu no ůc'rín'k \Ivc'xaip'umiěmm A'kd'h norma

" Hs,s,oc'l'oů||a ůmeuoaa'rn, cm Apow
rumu cmx'kfr'nunn cxoůmu znamu,
nova HEB'ŘAOYIHHMÍ AIORAIIIHCA muc=

AH'I'hď! tampon" caočů naroyn'k.

XII

cn )Ki cnoaeca čro cx'k'vnfktl connu
c'sumac/A, t'áKoMd'l'n čro zna? Hde=
uaímaÁ nw rp'txoy Aoporomnpm,
cms-kWh cm'rxopnx'hmn c' mu'ruxumn
moymu pm:: q'ro c'u'xopnmm (6 ctí!
p'kun, ůxo,imoym(i) HOAOBAČT'bRNA:
gro sumu, (Gapamm'h ccm. (5 KAHpHK'h

& (U c'mxpoxn moiÁ ii ČC'I'L íčko ů

zůNHX'L?norysmo camoy & (unu npo=
mms hz' zeman? B' monde) BpiMA,
nocnax'mn cox'k'r'unxn cxoá, oÝ'Aaxn
c'mxpox'k csoio ANA'MHAY." no cun
nporonmíč KEAHKOsum“ Kanpnxwm
i| zauóuunxomň no uctil zem'au so

XI.
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XI

Zboření domu. které jsem viděl, znamená

smrt blahoslavené mé báby a ctihodné paní

Lidmily. A zpustošený dům Pavlův věští vy
hnání kleriků & kne'ží ze země a zabrání

jejich majetku. Neboťjsem viděl, kterak ma'

matka, pohanka jak rodem. tak věru i ohav

nosti svých skutků, jež si ani nezaslouží, aby

byla jmenována, oblíbila si své zle' rádce

neznabohy &s nimi pomýšlí na záhubu sve'

tchyneí“

XII

A tato jeho slova, jasnej's'í nad slunce, se

vyplnila. Neboť zlá jeho matka, zvaná po

hříchu Drahomíra, dohodnuvši se s bezbož

ny'mi muži, řekla: „Co učiníme v te' věci,

ježto ten, kterému náleží býti knížetem, je

zkažen od kněží a od me' tchyně &je jako

mnich ? Zahubim tuto, &ony vyženu ze země.“

V tu chvíli poslala sve' rádce &uškrtila svou

tchyni Lidmilu. A potom nastalo po veškeré

zemi c'eske' velike' pronásledování kleriků &

kněží a ničení chrámů. I postavila po ulicích

' Tak upravuji podle G; K čte paptmmlh moíro, vynechávaiíc ma.-hula,P pazptuu'ulc; oboit toto pq

p'humlomisto nazpovunuh(destructio) vzniklo vlivem posledního slova v X. kap. (ocapim8); srov. v XII. kap. mom/u

pnspwwmlu;v obou rkp-ech je taktéž chybně K c'npnucT'nw, P C1normám-no(G felicem. .obitum); " K Íónwc'rnl'wlu

(srov. pozn. 7 ke kap. X.); 3 P A Zimů: ' v rkp-ech chybně K smrk, P rkA'k; * \! K ano vynecháno.
Xll. ' K trh-Alu; " P SAIA; “ K n 311' ;mm, P &&uma; * P 55 umím; 5 v K & uxo'nnuxom chybí;
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:mmc'l'fh“ " lupxum paspoymmíč.
&noc'raxn no šAHlth cvpamu7 pi=
K81|IH TAKO: uA'kHCÚ) r'A'k" OÝZpÍTi

Ko'l'oparo9 Mono KAnpuKaw ůASl|ld
K' močmoy cunoxn, TOY x(t) IIOC'L'II'IF

'l'l ii, ů )KHBO'I'Aěmoy m cmmxopnw.
& noc'rasn no x'ciů zem'nn Hanuma
ůaonnc'xaá, ůnpd'rn H((i)zem'nlo a'cw
K' HHM, 'I'piRhl hmm ,g'klěum " Chllld

cnočro npnnymarčlpn K' num. cam'me
oífnowuqa csmmuůjun'švpoua cm],
n: moríů CA npo'rnnn'rn MATEpH
csočů, xomami a' Kanulua ů IIHKOAÍ=

\A ""
miďvcx'utpnn,1,0\fula cmm. w c'KBEpH'L

&A 0 Ah c |<" x. a A me a o CEATUŘ nenecuumm

Gpoymísm gaumqnum & oÝKp'kn'nm'h, & a ! A&=

momam csoůmm xoampnm a' KdllHl|ld

&Ku n p " c 'I' a A s'k, Ho “MMM R'HOY'I'piHAFO

c'Mo'l'pmiá upucwuífo ůx'h a' A'kmx “ (Emmu
,"

pdllliCA.BANAAUIlDKiC/hm w uc'kxm Alo=

Aíů fám OT'L xoygux TAKO ů (ů cun:

IIUX'h,„\,oc'l'oňun no. n'k no surorga'n
"

Romi.: na nem & (v Bc'kx AIORHM trh.

54:13 no so cnosicix caoůx'h ůc'vn:
num., a' coyyk npax'Ansm, x' comic:
Tex moygpm,
vozu, se Bc'kx ůnuqanx

am nAaroAa'rn mo:
AOBPHX

xn'rpoc'rmč ,t'p'hmasm'h, na MOAHT=
Bu 7m somec'rxsnnux oífc'l'axaeníů
uacmo upnula/uuu, R'nnru uanucanu manu

mwwhuímm ů wůwk xpauk. o? cm: no,;

rkp-y píši chybně: K iM'LcT'k, P MucT'k; ' P c'rpuwk;

" K chybně smogamnmm; '“ v K chybí druhé si;
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stráže, pravic takto: „Kdekoli spatříte,že ně

jaký kne'zjde k mému synovi, na tom miste"

jej skolte a nedarujte mu života.“ I zřídila

po celé zemi modla'řske' svatyně a všechen

kraj obratila k nim, konajtc jim oběti a nutíc

k nim svého syna. Sa'm svatý hoštk, jsa ješte'

dítětem a nemoha seprotiviti svématce, chodil

sice do pohanských svatyň, avšak nikdy ne

potřísni!své duše skvrnami modla'řskými.Bylt'

světec ochráněn a utvrzen nebeskou zbrojí.

a když se ve1m0ž0ve'ubírali do pohanských

svatyň, tu jako by svoloval, avšak vnitřní roz

hodností srdce odpíral souhlas ieiich skutkům.

Byl va'ženode všech,jak od chudých, taki od

mocných. A patřilo se to, neboť milost boží

spodinu/a na něm a všemi byl milován. Bylt'

v řec'echsvých pravdivý, na soude'spravedlivý,

na sne'mech moudrý, v dobrotivosti rozvážný,

ve všech dobrých obyc'ejlch pevne' zkušený,

často poklekal k modlitbám božských hodinek,

napsaných v malé knížce, iiž opatrně &kradí

míval schovanou u sebe pod šatem, a když

Cresc. fide, iíž se tuto slovan. text řídí. čte (FRB I 185): presbyteros multosque cum cIero..eiecerunt; “ oba
" P Koirě; “' K magnum; " K &' .rt/ů;
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€:: o v 'r 'a M% A'p'HKAlUI,oirmanAácA CYAOR'L“

mupac'uiá umana, Axl KpdT'k na Alt/NF! 1“ tmu

Ron! a' 'Nůwhn Aom'unun nonord caočro Mo=

„qu 'raůnum'k ulpnnmamc,a noqm
H((l) tl 31; All"16 unc'mm'h cmwpmím xpncw

uoxmnmň Ao Kou'ua npoqnwáun.

XIII

npmnuovťolpm A'k'rom'h o'il'noc'ru caawro
l-\ »v ;

TAKO c'wac'rwk, na MOY>K(i)cma ovmu cm':

aux awasu mmm Kuun mum', " no MAA3

Maca cxoůx'k mgovm'núa c'u'k'vu Brn—civil:

,gsr'oqu'hl Míšmc'xn Gimp'r'h" (6 cm:, ů za:

movmmíč fixu, maká-kníť \"ů ůcwnňnaro

sova m mam aog'mnannfg'kn, E\ č,;íum

(U,;aníů coz'ua Eca“ noaapu csoá &„Smalty

a' nona'roy, nana K' "nan cm c'xapom PAAFO=

M'ru: '$ Apymnno x'kp'naá, no m nm xpuc'r'k!

inu R'lšX'hR'AAH'Lpoau'rmn caoůmn
K'HHP'L oÝ'un'l'uc/a, Maxo,a,uy('h a' nnx

ořqcuíá naama Pánem: pilu: ím.: s'kx

MM,;imua, I'AM'OAAX'L dKH MAAAENEllIn,Ema

B'liX'k movm, ('ó'rmprox MMAeů—nc'ma. mě

nox'kc'ríf'o no ůc'rnn'h, muwh Milli camorw

ťMO'l'pA,Guo mp'a'kě' 3:ka CAOBEC'hA'lhlth

'r'hxó xoymíů 311. mů, K' m83<(e)c'r88

npíůmu a pm'nocwn “Mud xouls, no Grr:

polu 2111. cú mmm na Kummníč“ ůz'spaum,

((qu Simonis, no poAS Rpa'rílu cwp'ků, na

" G curls, překladatel zaměnil s curlis;
XIII.

' K uuu-tupá; 3 v K chybí nm, G ien militum;
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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 úmyslem.

XIII

Když takto šťastně uplynula léta světcova

mládí a kníže vyspěl silou mužného rozumu,

odvrhl pomalu od sebe mužně pošetile rady

svých dvořanů, a zoškliviv si nemálo ieiich ne

vědomou pobloudilost od pravého Boha, ied

noho dne svolal všechny své vládyky a přátele

do paláce a ial se k nim mluviti s výčitkami:

„O družino věrná, ale nikoli v Kristu! Když

jsem byl dán svými rodiči,abych se učilPísmu,

našel jsem v něm poučení Pavlova, ienž pravil:

„Když jsem byl dítě, mluvil isem jako dítě . .

ale když učiněn isem mužem, vyprázdnil jsem,

co bylo dětinského" (I. Kor. 13, 11). Ve světle

tohoto výroku nyní vpravdě sám na sebe po

hlížeie pro všechna tato slova iá bídný tou

žím s vroucností srdce po tom. abych dospěl

k mužnosti,') avšak bylisem vámi iako pachole

zvolen knížetem po smrti otcově. isa starší

" P Jump!; " P no ím.
*Tak opravuji podle G suorum . . vana sectantium consilla, oba rkp-y: ncntaswwa; " P Guinea);

“ celé místo zda se porušeno; podle G. kde se
čte: quoniam primo iam adeunte pueritia rerum omnium factorem vilis ego factura cognoscere eiusque
servitio me lmph'carl ardentlus desldero, vzniklo asi Mim 'r-kx: Ahn-mu (factoremh “ P mnm;

') Podle G mi toto mís o: JA bídný tvor hned iiž od svého pacholetstvl toužím vroucně po tom. abych
poznal Stvořitele všehomíra a věnoval se ieho službě.
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K'mmmmíěl npucfrynnum, | ůc'npaunsm ans

c'rpon uoroy nomoraťolpymu pap/Max, &immo

npo'r'natš npo'msnm'olpnmm cuA'H'liolf'mzsp'mx,

& xolps ůcnoA'nwru cnoxo, ím: pill!
npopox'k AdRHA'k:nul: c'l'apuu. pa:
38M'hx,fám ganoxqtů Tuonx sexu:
Cde. nu x(t), ňxw “mu," “ CÚmm'níů

ůc'rnwk cmo'rpwrn A'knoc'rnsu, 10ů u'kpoťo MH'k

nptuumčw pag'nuunu, KdKo M'Horu ol,-mu“

unum KpnB'Au msnmu Aon/|! vip'n'kx,

oÝ'nu u: xo|||8 ctro wp'n'k'rn, no nn
cauiťo K'Hnm'nomoy, \bmwr za m. gastp'rox

d\'rnoc'n, mym nn o'ymi cuů, Panu coy'r „,t-kmh:

c'KaA A'hna, zanoa'kglmm rocne,;c'xmn ,t'klžuíů

ůcwo|p8,12 sauna mnpax'Au non: 'ror'o nec/toy:

"MA, uum'uuč Mínoc'ríťo o'yxp'knnm'h npo'ru:

swrím xoms. Tfhm'm o'ymi Aa ůc'uigmn

pon'wníč Ramiro cox'kw npo'ruxs M'N'k, Aa

nptcwnoyw mo'mx & znuxls „čtu-kc'pme

uíá 3' mm; ů cmu'k'ru. mapa Atomu, x'n'k“

& u' Aomoy, m. u,.:pc'ruíů mom M Bocxunwrh.

p'ktm novoparo “5mono cun npowuoy xhtml“

Kpíx'k „4,4 m comarca.. M83" uo ůc'ronuia
17

rp'kxu, imunit: „40cm ďchRip'nanum ?cw,
m

son: 'I'OI'O „1,4 lm w Koromh) m ,glpaz'm'rm.

aro m: gamma oÝ'c'rpočnii Sup: aúumaro

lupa uoňnmčHExouli'l'l uoawncamamh
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z bratří, &vstoupiv na knížecí trůn, spravoval

isem & řídil všecek stát za přispění božího

a upevnil isem mocně vlast proti nepřátelům

&chci naplniti slovo, které řeklprorok David:

„Nad starce rozuměl jsem, nebo přikázání

tvých jsem hledal“ (Žalm 118, 100), vy však

iste neteční srdcem k pochopení neivyšší pravdy

& zůstáváte odlišní Věrou ode mne, a já isem

posavad až tuze trpěl oblíbené názory vaší

převrácenosti, ale už to trpěti nechci, neb

isem podle slov Písma pryč od sebe odvrhl

mládí. a stav se mužem. vyprázdním. co je

dětského v mých skutcích. &neposlouchaie víc

vaší nepravosti, sílen isa milosrdenstvím Nei

vyššího, chci plniti příkazy Páně. Proto ať již

zmizí repot vaších piklů proti mně.at přestanou

mezi vámi kruté úradky padouchů na veřei

ných shromážděníchl Láska k míru at vzkypí
v mé říši doma i venku! Žádné věci nebudtež

na soudě proti právu křivě souzeny! Vražed

ných zločinů. jimiž iste se dosud poskvrňovali,

at se již nikdo neodvážil Nezaleknete-li se

ustanovení tohoto zákona. z bázně před nei

vyšším králem. náš hněv proti přestupníku.

' P “dřev Kpsáno Kmmxllll; ' K na; " P ulic; “' P & númnlu cmo'rpm'u “CTHN'Ř;oba rkp-y čtou chybně

Ainoc'rlvo,G desldes, což opravuji v A'lmocTnm(neb Ainocwnunh " tak opravuii podle G in consiliis, oba rkp-y čtou

" překladatel umístil nesprávně
slova amos-hw" rocn. m.zurn (G praecepti aclibus dominicl), iež závisí na insistam (zde špatně : noovnnm-lm,

13 K

ll P

" G Negotia cuiuslibet utllitalís iudicum eversíone... text slovan. volně;
" P rp'kcn, G Parricldiorum scelera... text porušen; lla-onu)—asi místo mncromm (původně snad: moyam.m

ohu; před tím amor-npatrně místo mnoro(mno muorozquam plurimum);

insislam zaměněno za resistam, srov. kap. XIX restilit : nan-mnm), položiv je před evacuabo (= Ilc-u-oms);
z'nu; celé místo v slovan. překladě změněno, G cessent saeva publicis conventibus inter vos consilía;
omylem mnm-I:; " P xoToporo;

nc-rouux'trohu.-Mn m „hrach-m); " P cítiť;
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minn na nptrp'hum'olparo seminars“ p'se=

mnm pam'mmm, "x(t) Konum',ío cum „nutno/um

nesmim Gapaqlw, mass M (Gc'hqf'rh. ii ci

ůzrnaronasm museum“ Hauaa'nnutí
Md'l'iph csoťo filmům. csoěÁ ůz'r'na
(5 cim. & c'KoůuAHoMm: mamma mam:

mmm um'moma ztmmc'xná " pO'I'HHlUI
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mano spmm oÍfMAlllllEm nonomnma. Toma

H((i) cipu: uomíůmm npořzim'umím "pu/novemu

suma H'ŘKOMIKOnoranncnnx c'rpanm nm'su:

mnm/fn noA' pSK'Lzl čro, ů socxpicoma cosop'=

Haro ZAKOIMKECMAÁpaunuiá, ii no samara:=

uomov zaxous u,:pmm ďvcnosauu, Mddom'k

nptmú)22 ms'hp'nux "zapomenim naaámpacďg

TBEp'AOC'FOIŽHIIEM\"ůcnoxauíá \bs'uosmuam, mm:

pnuj nz zm'aam " mamx csoůx'h (548mm,

Mimoccpguoťo lumpowofo npnz'saumm, scn Ě,í,H=

Motom Tok'mo sosspammn caoiwu mamma,
no no íic'ruu'k cs.awro Mišnu M'Homc'rsomm

npnnommn25 Adpon'h íw'knuá ivo Cúsora'vn:

mam., ů noA' mamca KNAZiM no w'hmm

c'rpauam scanu mcmaulím pa,;osamrcm u,:pmm.

XIV
„
" oífcamuaa'me cii'o s'kc'n ci:/aware

RNA—galsnaroaaphc'l'so mnozi “AMW
lig 3.18on & "gm opau'mí & ůcac'hz
ů uc' npoqnx gmina npnxomaxs "nevim“
K' HEMYMOIpÍii K'uurn pasnnq'nuámmm
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roznícený horlivostí boží, dá každému, koho

najde vinného v té_ věci, hlavu stítii" Když

domluvil, vyhnal od sebe ze země matku,

která byla v čele tohoto odboje. Po skončení
knížecích slov vrátili se velmoz'ove' zemští

& spiklenci & rádcove' ustrašeni do svého do

mova a zkrušeni odložili na nějaký čas své

pyšné záměry. Již tehdy přízni 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 &krátce předtím

odporem nevěřících polozbořené, byly znovu

pevně vybudovány, povoláni byli s milosrdnou

štědrosti nazpět kněží, 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 slyšice tuto zvěst o štědrosti svate'hokni

z'ete, mnozí se sbíhali z Bavor & Francie

& Svábska, & také z jiných zemí přicházeli,

nesouce jemu ostatky &rozličné knihy, které

"' P :camóuloo; '“ G moliri překladatel zaměnil s moIIire (WMAHHTH;srov. v kap. XVIII emolliti : oyun
uu); “ P proy; “ P umi“mně“;

XIV. 'v K mmmvynecháno; ' = “: can;

“3 K omylem nouňwam; “ P ll tmm; " P npunómun.

* P nucSIuS;
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cum; znamou. csoum ů c'ptnpomm ů
nanwnoxamu 'I'OAHK04Kmp'sunuf' W=

Ksnoxuue“ & x'kpoťo npaxSm no BC!"

zem'nu KphCThůch'K0M87 oífc'raaoy.

XV

'ro PAAm: npa'r čro uoannaam B'hxwmM'níů,

oífma Kpnsocrífo ů A'kd'hl pm'uoc'rifo Mip'zum,

Aíáaonhc'xnm Koc'noxmíěmm IIOC'I'piK'IsIIORiN'h,

r'n'kxom'h zacnu npo'rmxs moymoy“ Romik

mo'r'kča u'kďvpsmm'h, na uapc'rsíč spa'r'm *

pSKoťonoanlmíň Mxom, c' HlllEC'I'íRhIMHB

moymn Mason, c'msp'ríťo G\,fRÍEHHÁ||o=

rssn'vu xormunno aomrcrnmumm"puč
v

snu,-human cox'k'r RYA8I|IÍŘToma w cm'k,

ůcwnn'uo npolů'xun oywkyk“ caa'rmů.
n' Touch) BpiMA moýmh soromomumíi7

gas'k'r nonomns nommcnu x' “pylu,"
ďycnoumn u,:pxoxm soroy & llOR'lš=
An'rm'nomoy Boůnmw ůmquinnxoy
čro RH'I'Y.& nema m. inncxons piZdlllř

c'xomoy" con “ pnl: : Svitu. moli
A'liddzl'h u,:prcoxmcuwomoy můp'rilč,
ii 311 no noam'linipo9 Txočms xoqls
\Ívc'uou'ru u,:pxos'h cuavomov RH'I'8
xpnc'roas moyusmmw. ořcnuman' nu
čnucuonm TB'ronm, nozA'ka'L pBu'h caoů

na "iso n' nory, xunu xmzAak. xpncws
pm:: ůAfh'n ů p'un'n cmqacw'nomoy
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on kupoval zlatem svy'm & str'lbrem &draho

cenny'mí rouchy & krzny, & upevnil pravou

víru křesťanskou po všem kraji.

XV

Tehdy bratr jeho Boleslav, věkem mladší.

odporný nezřízeností svého ducha a výstřed

ností v jednání, isa ponoukán ďábelským

dotknutím, hněvem zloby proti muži božímu

lítě obměn. dychtiv bratrskou rukou uchvátiti

království, chtěl s bezbožny'mi muz'i pekelníky

zahubití jej smrt! násilnou. Ale božskou pro

zřetelností světec o budoucím úkladu proti

sobě již tehdy zvěde'l,neboť mu byl pravdivě

ukázán. V témž čase muž Bohu milý, slib

uc'iniv rozhodl se v srdci sve'm, že vystaví

chrám Bohu &vítěznému jeho vojínu & mu

c'edniku Vítoví. I vypravil posly k řezenskěmu

biskupu &řekl :„Olec můj zbudoval chrám sva

te'mu Jiří, a já chci s tvy'm svolením vystavěti

chrám Kristovu mučedníka, svatému Víta.“

Když to uslyšel biskup Tuto,pozvedl ruce sve'

k nebi k Bohu, &vzdávaje chvály Kristu, řekl :

* Prom; * K omylem pug'mu; " K ů'vxsnomm; ' P xĚ-rlm'cxoMS,sloveso chybí (nebylo snad původně:

wc'nun, místo wcnnw ?)

XV.

oÝMgl ll Kourou-ho Il Aim p.;

cpu-mno,G regnl Interna manu raplendi cupidus ;
deo carus; “ P puacuucxoms; ' K no un'kulřo.

' tak opravuii podle G virum, oba rkp-y sinus;
5 P NN'THINMH ;

M
' Tak opravuii podle G mentis perversítate el actuum qualitate, K ořmo KpnnotTllon Mmu 9., P

3 P omylem ng s'k; ' místo

' K ohmů; ' K omylem ůromsnuun, G
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cams moiMS EAH!CAABY:I91K0)K!IIWMU=

mnm. čcn, Tano 8m: u,:pmzu 'I'BOÁnpm'
norem CTOŘ'I'Lna msn'k Gc'uoxana.

XVI

cnsnnau' 7m cm'o p'h-n. KAHECAAB'L(B

ěnucmna, npnc'l'poůx'k A'ŘAA'I'EAA,na:

tu.—uvCAM'L Hocn'rn na n'MlpS cuoiič

ůza'hc'rul & psxama caoůma \Ívc'nou
A I

" c'xon'qa. " npnzxa inumona npemú) pmm's

Haro, (Šima—Tnfo2 so těma. cuwaro nwm. ů

Bhlllld TOYMHONmimina " suamuíá Ao

AhHilu'HAí'o ,unn, &Manny M'uorn
naroysu. cam'mi caawuů xommmeiw"
x (mmm K'h cxauromy &noc'rony "mms,“

npmanm KHAHHHÍČ4sorrow cnočmy, i|

'r8 ca (59mm mnpa ctro, Ho u,:p'xxn5
paAu moč, i'z'mo& hp: mcomp'mma s'k

Ao Kon'ua,1'oro pdAH MSMAMII!. no úno

nu c'kxnů “'To c'kno a' xtnnxíů z'noů
&ma,:„ač'rm aoAu, TAKOů ch'ruii nu:

Adám! mqumíá ít Kpoxnnponnňníá, uo
m (5 pSKYspam.: cuoěro. Ho Bora lpmparo

mmonmmwma npopdc'mo'rpmim & MZAAM

Bfkp'nux ďvnaa'rn'rmaf' Aoc'roůu'k TY
čms B'LZAAmmngY Bocaoiů A'kyku'kf
Gianni) )KdAdllll ao im'kx c'rpauax'k. nn

cu'o „vku sro monzun mon'qa'ru, Ana'na
tmep'ruum & árrmomm sominm 94,10:
c'r'ua TOAHBora sompnmca “NAHÁ ů

HHKOAHNHnm uaoa'ku'kx cnumana, inu

nep'cn cuvraro mmm: vrací:-Mm: no:

XVI.
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„Jděte a rcete mému požehnaněmu synu

Va'clavovi: Jak jsi se rozhodl, tak již chrám

tvůj stojí v nebesích před Bohem vystavěn.“

XVI

Když Václavuslyšel tento vzkaz od biskupa,

opatřil dělníky a sám začal nositi na ramenou

svych vápna a svy'ma rukama dal základ

i skončil. I pozval řečeného biskupa. a ten

vysvětil chrám na jméno svatého Víta. I stávaly

se tu mnohé divya zázraky až do dnešního

dne, d'a'bíupak mnohe' škody. Světec sám chtěl

odevzdati knížetství svému bratru a jíti do

Říma k svatému apoštolu Petrovi a tam se

zříci tohoto světa, ale pro tento chrám, poně

vadž ještě nebyl úplně dokončen, odkládal

s tím. A jako ten, kdo sec'eseno za velikého

vedra, žada' si vody, tak si přáli světec mučed

nictví a prolití krve, nikoli však z rukou bratra

svého. Řízením pak Boha, milosrdného odpla

titele a dárce odměn věřícím,dostalo se jemu

vhodně te'to odměny v jeho dědičně zemi,

které si žádal v cizích krajinách. Ani toho

jeho skutku nemůžeme zamíc'eti,divněhosmr

telníkům, a andělům božímradostného, a úžas

ne'ho těm, kdo se bojí Boha, a nikdy mezi lidmi

neslýchaněho, ktery' hrud"světcova, tvrdší než

kámen, nosila v srdci. Neboť, byv přinucen

* P Hannah: “ P a (místo no); “ P mw! JAS; ' P KHŠS; “ P cůxu; “' P (Daun-rum; “ P „i,-kauwk;
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culua7 nm clpAlUi- npnnoymmu" no
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'rxopums nnpm xmixm, nnxomoymh)
ne a'ka'oyunf c'u'k'ra ufo,“ B'Aac'n ťo
ZAMBPKhcic'rpoťo Tlupa Tomsmh).

XVII

spam xu čro mm'míů Bouchon. npmcú)
pmm'uuů, ůqwrnnunl XOTAI|M2a pum
ů'ru, notu MAMmnou znak. \Ív'raů mu:

cawrn ů 'I'BopH'I'H HAKOCTH MHOI'H.8co=

3111151a' Aomoxm MX'l'RopAllll, cma'k:

umuáca' cm gamma cox'h'r'unxn na
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jednou od svého bratra a svých vladyků, pro

zrození synů obcoval s ženou a zplodil z ní

syna ime'nem Zbraslava. I řekl k ní : „Hle,

již mnoho jsme se Bohuprovinili a nepravost

jsme učinili, jiz' toho zanechme, přijavšeplod

podle přirozenosti lidské. M'] dva mezi sebou:

ty mej mne za bratra, a ja' tebeza sestru.“ Aona

na tuto věc přistoupila a zava'zala se k tomu

před samým Bohem, jednou však zhřešila

s milým jeho služebníkem. Asvětecsám, kdyz'

to viděl, rekl : „Proč jsi selhala před Bohem ?

Tobě bylo lze vdáli se nebo nevdati. Ale ne

opovaz'te se nyní nikomu, ať je to kdokoli,

o tom se zmíniti, dokud ja si to nerozváz'í'mf'

A učiniv velikou hostinu, aniz"kdo věděl, co

zamýšlí, provdal ji za te'hoz' (služebníka),

c'iné'ji jeho sestrou.

XVH

Mladší pak bratr jeho, dr'ive jiz" řečený

Boleslav, zve'de'v, že chce jíti do Říma, poc'al

potají proti němu mnoho zlého zamýšleli
a strojiti mnohe' úklady. Radil se proti sva

te'mu muži se svými zlými ra'dcí a konal

' P “"""“ ' P npnuSmrn; " P “mu:“ na'spmcnln; “' K mnu-Aprk! " P 58mm; " P ci "nemu-ic; “' P ctrč cu'ť'ra.

XVII ' P Gmc-ruin ů;

Il Mild'mš ' P e\uwaulm;
* v K původně psáno xo-rduul,potom koncové ! opraveno v a, P xonuS: “ P
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v jejich domech porady. Všechny tyto pikle

jejich nezůstaly nijak světci utajeny, ale on

mlc'ky hleděl vstříc, jak ta ve'c skončí.

XVIII

V jinou dobu svolal bratr jeho sve' ra'dce :

„Uvaz'ujte, jak jej zahubíme.“ Oni mu od

pověděli takto: „Nijak jinak jej nemůžeš za

hubiti, dokud chodíš vjeho panství, ale popros

a pozvi jej k sobě do paláce na hrad Bole
((slavův, a tam jej můz'eš zahubiti. Tu on

i se svymi ra'dci, usmířiv se s bratrem, pr'i

pravil velikou a slavnou hostinu, jak říkal,

na pamět svatých Kosmy a Damia'na, a poslav

posly k svému bratru, řekl: „Bratře, veselí

velike'jsem připravil na paměť svatých. Nuz'e

prosím veličenstvo tve', abys neodřekl &přišel

k nám.“ Světec pak odpověděl poslu jeho:

„Veselí bratrova jest veselí boží, a já na jeho

přání se přichystámf' Žádné tyto jejich ná

strahy a pikle nezůstaly sve'tci tajny, nybrz'

věděl vše. A ihned ozbrojiv se s družinou

svou, vsedl na kůň a poc'al nejditi, a pro

ha'ne'je se před nimi po svém nádvoří, pravil

jim: „Zdaz' bych ja“ nedovedl s vámi Cechy

na komoni vyhledati protivníků našich? Ale

nechci !“ A kdyz' to řekl, odjel kbratrovi. Vyšel

pak bratr ieho se všemi úřady a hodnostmi

'v K n chybí; 5 Pivín; “ K RHAAUII;71; K na nout
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A'kniá Romi/$. npmu'na n'k ro,;mm c'l'pac'l'uls
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ma'kAuů, naroynu m owxacaňcm, nominm20

zaumulmim BOZMWKE,no m "maník,“ E||" &

n'kxo'ropoio cASr'oi'ospamu cxoír'o noumů

mamma Ko Sins tvo, „u saw/nim mu, RAKO

npo'l'nxs EMS oÝroToRMum COY'I'hna ďirnímíí,

"022 Gsm: n: no,axurmm'm HM(išspam cm“

i'm-tmm ckgaummn, Ho mcmaumm, mm &

roc'rm XRAALI„vlnu—.? ii MOBA mommm'n. ii.

&nocm mano lloc'k,g'kxm,(B'rpdmzu smcwum,

uaaíáumaó twins amu, THXIIMumoxamnm pm::

nom, xm mundi cu'o pfkqíl'onpnmon'im pemů

TAKO:u,:noyw xu [vk/un Bc'kx xpnc'rocm. qams,
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naproti ne'mu s velikou pokorou. Z této jeho

mírnosti, třebas lživé. bohumilý Václav velmi

se těšil. a radostně se pollbivše a zavěsivše se

do sebe, vešli do domu s veselím a zasedli

k obědu. Když po drahné době někteří se

napili, tainá lest těch, kdož pomýšlelí na za

bití svatého muz'e, nemohla se utajiti. Zlo

synové ti, maiíce meče ukryté pod šatem,

třikrát povstali a opět třikrát. iakoby něčím

isouce zmoženi, klesli na sedadla a alespoň co

se týče síly a odvahy docela změkli, protože

ještě nepřišla hodina jeho utrpení. určená

Bohem. a pustili iei zdráva. Jeiich úmysl byl

mu dobře znám. ale neděsil se nebezpečí, po

sílen isa ochranou boží. nikterak neisa stísněn.

a ačkoli kterysi sluha íeho bratra mu pošeptal

do ucha. aby se měl na pozoru, že se proti

němu stroií. aby iei zabili, ale tím se nedal

znepokoiiti. nýbrž prosil mile bratra i ostatní

stoluiící. iakoby místo hostitele, aby se veselili.

A potom málo poseděv, vstal od stolu, a naliv

pohár vína, pronesl srdečnou zdravici a pro

mluvil sladce ke všem tuto řeč. řka takto:

.,Spasiž vás spása všech Kristus! Číši. kterou

iá držím v ruce, musí ieden každý z vás vypíti

' VK původně napsáno fruln, potom koncové " vyškrabáno; '“ P ll.“knoun'mlmm; " P ul.-Kohl;" P mucmmď;

" K omylemmw; M M
" P tupou-"\; " K neni—nm, P ncnmm , zde opraveno dui; '“ tak upravuii podle G

terque iterum quasi quodammodo (8831,K nm! a IIIKH1 »Tn'kxo'ropcl,P nun ll nix" lnu Nikomu; " P nocniwu, G sal

!im, srov. pozn. 35 kap. XIX;
serunt; “ P auf;
uo m mumun?

grala více; " P nula “ 'liuló;
" G sede (var. sed), slovanský text řídí se různočtením sed;

A
". P fin—uns; "' oba rkp-y omylem cc'rp'rk(: c'rpach); " K (UcToynmua,G dimi

“ G divinl tutaminis securitate animatus; misto. zdá se. porušeno. snad původně bylo
*“P n n: “ G quasi hospilis
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XIX
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m: „'o K0 cxoum pm:: n: moment čro
NHKdKODKinorssuvn, úno „gpthmmag

ivo corra : HHM'Lwpizu, no n-kglv
ímmďysuuahčrowaum,fžnoír,unip=
Roš mac g'xona lupus: cAhlllIH'l'h,
unum : nema Bocxoqna'k Km u,:pnxn
nove—tmu,5 »: n:,ufn saxofonu. AA
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XIX.

—'K MTHKHHA; “ P MNOI'I;
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" v obou rkp-ech nepřeloženo Michaelis;

[42]

ve jménu svatého archanděla, kjehož svatému

dni na zejtří jako připomínka na'm připadá

půst, a tak duchovní láskou uctěme ieho vzne

šenost, aby v hodině, kdy naše duše odejde

z tohoto světa, ra'd'il nás v pokoji pr'ijmouti

do ra'je věc'ne'ho. Amen.“ A hned po těch

slovech vesele vypil a každého zvlášť s touž

láskou vybídl, aby číši vypil, a laskavě iei

políbil. Nechvěie se strachy, odešel spat na
sve' lože.

XIX

A tu noc horlivě konal modlitby a rozdílel

almužny chudým a ztrávil ii nábožně, věda, že

mu hrozí smrt, a isa hotov vytrpěti iidobrovolně

pro Krista. Bratr pak jeho řekl k suy'm: ,.Ne

můžeme ho nijak zahubiti, neboťjeho družina

jest s ním střízliva, ale známe takovy jeho

obyc'ej, že, jakmile uslyší hlas kostelního
zvonu, sa'm skoc'í : lože & běží do chrámu

a na nikoho nec'eka'.Řekněme tedy knězi, aby

časně zazvonil.“ A tak se i stalo. Když svaty'

muž uslyšel znamení zvonu,nezmalátnělspán

kem, ale, jak míval ve zvyku, skočil z lože

a běžel do chrámu, a. vešed tam, poslouchal

s tichým soustředěním noční pění i chvály iitřní,

potom po mnohých modlitbách znaven vyšel

z chrámu odpočinout sidoma. Za prvního úsvitu

" P 3 mňa-k; " P Menu (!) unum.

' G desudans přeloženo, podobně jako v Prologu (srov. pozn. 34), dvěma výrazy: nvram “onom-\;
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mac'uuam cnovru Mason/a firmu:. íme:
Mi'lh CKA'l'hllí RAtlftAax'h za ptmom'rlq "0me
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mmomm “* z d a Aa c u A : p'm .: " no'rpmaÁ
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' K n'nnu; 5 P u'puo se (místo N'pdllo“co);

u. cpmww),k následujícímu slovesu noo-rumemvynechán předmět vlro simplící ;
'“ G lucunde (var. abunde). v slovanském překladě isou oba výrazy spojeny:

"' P uallxp'kn'wu;" P lépe tlama (od u_i-nun., na-uncrn);
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zoře bratr svatého muže. na potupnou paměť

psaný Boleslav, skrývaie se na tainém místě

na způsob vlka, který chce napadnouti iehně

a kradmo ie roztrhati. s některými svými zboi

níky zuřivě vyrazil a mečem isa opásán za

stoupil iemu násilně uprostřed cestu. Světec

však iei pozdravil takto mírným a laskavým

hlasem: „Zdráv buď, milený bratře! Veliké

díky buďtež tobě od nás vzdány. že jsi nám

včera s veselím důstojně a skvěle sloužil." Na

takovou líbeznou řeč šílenec ten neodpověděl.

ale tasil rychle meč, a co mohl nejsilněji, udeřil

světce po temeni hlavy řka: „Dnes ti vystroiím

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 iilec. a má

chaie iím nad hlavou zločinného bratra, iiž

odzbrojeného. drže jej za vlasy, řekl: „Vidíš-li.

bratře můj, mohla by se proti tobě obrátiti zá

hubná tvoie ukrutnost! Neb co mi zabrání.

abych neprolil bratrovu krev? Ale nechci. aby

z mýchrukou tvá krev, bratře, byla požadována

na posledním soudě. Vezmi meč &sobě zatra

cení'). co se má státi, neodkládei na dlouho,

' P ořcpmm obvíam (místo oycmmw? :
' P omylem litru; " P .uodmmlu;

" v K nxomSmu rn, m. vynecháno;

" oba rkp-y chybně K ovn-polí,ořcwóu; “ K omylem

m; " K Waco-mmm; " K chybně hm; " K 95K5“T": " P \Í'PSWNŠbsnad místo (Uwpb'mmom?! lat. inermís: „ V P

" vynecháno; " K matum; " oba rkp-y chybně :5; *“G exitium, překladatel četl initi'um; “ K chybně can't un;

') G má: rychle mě zabii (matura supplicium).
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&volej ty, kteří těk tomu navedli, sám se však

nepmhřešuj bratrovou krví.“ Když bezbožný

bratr přijal nazpět meč, iako by se bál, že

bude přemožen, vzkřikl. volaie na pomoc své

druhy takto: „Roto spi/alá, kterás mě k tomu

navedla, což mi nepomůžete ?“ Sám dělal.

jako by byl přinucen se brániti, byv dříve

poraněn útokem bratrovým. A jeho druhové,

přivoláni isouce velikým křikem.hned se sběhli,

a jako by nevěděli o zločinu. ptají se po příčině

hluku, pozoruií, iak to v knížeti vře vztekem.

A když on, původce zločinu, po čtvrté udeřil

v svatou hlavu a konečně iiproťal.všichni vpadli

se zbraněmi a probodali údy světcovy meči

a kopími, &jako vlci je roztrhavše. povrhli iei

iedva živého na zemi. Opět &opět houšťpadaly

údery a rány, a prolili nevinnou krev. tělo pak

prostě hříchůjako odpsů bylo rozsápáno. Avšak

ieho přesvatá duše, jsouc vyproštěna mukami

ran z žaláře tělesné schránky, u vítězoslávě

a s iásotem nesena rukama andělskyma, aby

za npnu.vynecháno v obou rkp. u; " oba rkp-y chybně urna-murs,

G prius laesus; " G slmulal, místo o'ý'xuumru?; 3“P nauky; :" K chybně Sun,G quasi ; místo předcházeilcího

slova vinu čtou oba rkp-y chybně pumu(lat. causam), srov. kap. Vl. pozn. 5. XXI, pozn. 7; “ P rovněž ůron'un, G de

tumultu, zkomolenina vzniklá asi 2 w ronut (romeo,nana, rnxn : Bóquog, tumultus. srov. I. I. Sreznevskii. Materialy
l); i“ K “ novtoml; :“ P UMG;“ G saltim, srov. pozn. 17. kap. XVIII. "' ll v K chybí; *“P pnc'rop'rlnuu; 3' P Tom;

“ G percusslones přel. dvěma slovy: panull az'w; " P finiši; '“ K 'luchilwn,G sacratlsslma; " Proiňutmn ia'anmi;
“ P omylem lisu-nul; “' noxnmmnv slov. překladě přidáno. původně asi glosa k nechme; “ nogůn, G subvecla
(sc. anima);
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AA Gum/ua paťgocv'no Kun,/mm, ů K'L cmm'nux

mamma—mx“ Anu'kx B'IsB'kuu " .: || p i c'ron'k
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XXI

| A ' 1 I a .. lv
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Hmmm & mpxišň KpOE'L no c'r'lm'k Ille'l'ill.=

mov na 'roM' me M'kc'rt ů paumpmS“ Szp'kum.

m MMM »“ cum CHM'Lang'knnímm ďifc'rpa:

unum, BMW nam npímc'un, am'mn nop'go
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s radostí patřila na tvář neivyššího slitovníka.

sedíc na trůně mezi slavnými sbory mučedníků

po věky. vešla čtvrtého dne před kalendami říj

novýmí do věčné radosti království nebeského.

XX

kteří tu byli, uzavřeli pak
vv!Nečetní verici,

svaté tělo důstojně do rakve. a vvkonavše nad

ním podle předpisu všechny smuteční obřady,

pohřbili je před chrámem poblíž místa ieho

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 & vyhubil

všechny jeho přátele & kněze, & služebníky

jeho ziímav, všechny pobil &děti jejich vme

tal do řeky.

XXI

Po skončeném slavném utrpení statečného

vojína božího někteří služebníci. iak jim bylo

poručeno, smývali vodou krev, kterou v chvili

umučení bylo skropeno bednění stěn chrámo

vých, a úplně ii setřeli. Potom, přišedše sem

druhý den, uzřeli, že krev 0 nic méně než

dříve lpí na stěně. na témž místě isouc roz

stříknuta. Sami nemálo tím viděním isouce

.. '- '“ X .
" tak opravují místo K M-mucxm,P M-mut, G martlrum; “* K npmuu'mmx!

*
XX. ' P na; ' P npcůM'mS; “ P WAW: ' tak opravuji podle G in calervas fidelium, K na R'kpnaro,

P nan-hmm, zde také vynecháno furente; * P of'slcnln;

XXI. 'G Peracta, překladatel četl asi Praeacla; ' P třmen; 3 P ďvmuum; :“ P Civ-rnnĚ;

(srov. níže v téže kap. m mm). G non minus, oba rkp-y chybně m MMmM;5 P m'pn'kl; ' K omylem pmnuoy;

' P llama'n.

' = m mmm;



114

ďwux'un &'l'poma. na príů >|“ „\mu ŘCKOY'

mmm paan palm,7 2m: " 3m: Ec“ mamma),

npumwm, ďirzpa'rh m mm noxpolmmov c'v'k=

nov uposíťoankma, “ mmm" Ron'mn vpoůun“

ďifzp'hma. ům'me ao HM r["lw muoro 'no,um=

III!MCA,10'r'lm'me vpomom Gamsaniá nocm

(ívxaansmwmm, římn„go„wanna—ro“ „wu upon:

vozím“ Kpolmmnianm c'v'hna tama znammí?

luc'wmo “ ckazačvm.

XXII

uo ůc'rnnnux nos'kc'rmm 'MC'I'UM'Lnomis:

„unii.wh' npor'álmmo (mcr, řáxoz no wsip',go=

cwůnnm nos'klnaro Roůníxaxp " c'roxa xcn

Kpoxnuá npoaíá'rma., uum'lmro ['n-Imm“ no:

'l'pAtiHH, „gpSZíň A'kmonmcxofo 'čmac'ríťo noxn=

"mm na cmm. CB'lš'l'inocmns m řáumuam,

,gpťzínmt ůzmnmxun * qaox'kqecxuů npams,

IIECKUMiou" xm maca thc'ro, cerms-noun

ZBGU, noz'cn'kgsťoun rpuzmíímm IIECKhIM'L'"

'ronu uuuacwmm oÝcmmíw “ 11mm. ny, mu:

vu? tao? zn'k Kon'qama,7 &apSZín (Bits:
R

tmm m8“ caořrě " raaroda, ?Kll'l'ÍEcxoě

|; mnaauc'ru KC'kMcxonm naúmunm zn'k

\bmůuánm. HW " cam npa'r'h Fro, umo,
x(t) llox'h,i,awvh mnozu npimniů,

DRUHÁsnnosmv. LEGENDA. [46]

ustrašeni, 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

sažení hněvem Nejvyššího,buď byli uchvácení

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 í řečí, žití své žalostne'

dokonali, jsouce v nenávisti u všech svých

' G probandi causa, mnm(= pis-m?causa) byla původně asi glosa; srov. kap. Vl, pozn. $a. XIX, pozn. 31;
“ G agnoscunf přeloženo dvakrát! ořam-ru & mxhua;

nepřeloženo, ale smysl věty celkem vystižen; '"
C

'3 P urnmo, K omylem qucrum.

XXII.

> M
wxponníulc ;

oba rkp-y čtou chybně 'IIOAIOIMACA;

' relatu vyjádřeno dvěma slovy: non-licTuMH—noa'lsmnlímt;předtím nobis nepřeloženo;

' P softu Tool' (koncové ii připsáno později); ablulus
I') P" K mm'um'o;

“VKíA'xo

vynecháno; toto l'zixobylo původně postranní korekturou patřící k no na počátku věty (lat. Uf). v opise pak se

octlo na nepravém místě; podle G posl. .. lrl'umphum třeba dále opraviti místo no.. "octan-"'o— uo. .. norků, po
' P iiamtnůn'ml;

“ P rpuaíníi“ mc'cnii', také před tím píše P mc'cxn; “ K chybně ořmmlímx; 7 P cxon'qama; následující věta (: MS

tom ještě místo xponnui "podm-mm nom. plur. KpoxmmnponTUM; “ v P cn'ch nocIM'Lvynecháno:

3m... snil: Gxon'qlwa) jest v K vynechána;
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“vro HdlldAdfolllHMnam. n-kcom, ů
poyxamu AHMKHM'Bcxonx“ moymm
ii cnoyr'h cxonx, & nonnAnoyR'hcA"
raaronaun: To mu mn'k C'L'I'KOpIIC'I'E,

ím: na: „8111.13 no 1.141'8 CA mamy
mx, & Ci na Mll'k cm řánAAíw'h. no

(I'ma—u&"" acn, iáKomli) pmoxolu, upe:

H((i) KHAZA cuoěl'o DKII'I'HŠtRoč zn'k
:Kon'udma.

XXIII

uowuaiomoymm woyl 'r'kíml' utc'ruomoy.

ůykme oÝBíěu'L R'k, 'I'pMI'IsA'k'l'om nm:

noyumnm, 2 n'kpuhw í'rtpom "cum llpoiánnmo “

ma' 31. cu'k, M ROPOYummmy 'w T8,I"Iš

'r'kAo ch'ro? npnmc'rn "0,130on mu K'h

u,:puwh'“ cnm'aro mm may-mluva, ionu m.“

amd, qnwrkůumm norpmmíim mmoman.

luxe wenn“ norpsmum “ KII,I'I(IIIIŽ>R'kpoylčqn,

no no ůc'rnu'k mmm. mo'voc'vnnoůunm

oífmn'hqama. ".mn TOAHnam vomoy:
xm) nuykuíi'o iáxnmnoycmmkno rpoz=
u'k npnc'rpamnmuoy, ||: moroma 'rdů'rn,
no IIOB'Išrgdllld Kin/agro cm'k npoižmv
udá. \Ivu'h mi &Kn (I')Tam'xaro cua

a'hcupmuoyum, " OIfC'delllill'b lu no:
“CAmíůM'U c'l'paxom, uo unoa'kxm

deMAAaI, nonm'k nonom'h ů'rn "Muito
ů IIpHNEC'I'H'v'kno cxm'ru'o, mmomoy
tmou'kx'h“ crlmoyuntš. & IIpIIIIIErI'IIIE

. ULV 10 'K M C'I'OY CBA'FOMŠ C MOAHI'ELIMH,

" \! K omylem enou; " K omylem nemam-n m.
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bližních. Než i sám bratr jeho, jak vyprávějí

mnozi staří, byl přepadán běsy & musil býti

držen rukama svých dvořanů a svých sluhů,

a když se vzpamatoval, řika'val: „To vy jste

mi způsobili, že jsem vás poslechl :: chopil se

zlatějeho hlavy, a teď se to na mně ukazuje“
Ale oni všichni, jak jsme řekli, dřívenež kníže

jejich život svůj zle skončili.

XXIII

Jeho ctné tělo odpočívalo tam, kde byl

zabit,- po uplynutí tří let některým z věřících

bylo zieveno v noci ve spánku, že na rozkaz

boží mělo by se přenésti tělo světcovo odtud

do chrámu svatého Víta mučedníka, jejž sám

vystavěl. &tam pochovali slavněiším pohřbem.

Tu oni, procitnuvše ze spánku. věřili sice vi

dění, ale, boiíce se opravdu krutosti knížete,

mlc'eli. Když se však tote'ž vidění zievovalo

opět a opět, velmi hrozně je děsic, nemohli

to utajiti & pověděli knížeti, co jim bylo zje

veno. A on, jako by se probral z těžkého sna,

a poděšen jsa nikoli strachem božím, nýbrž

ze studu před lidmi ka'zal kněžím, aby šli

v noci a přenesli tělo světcovo,aby však nikdo

z lidí se o tom nedove'de'l. I přišedše k místu

XXIII. ' v P TOYvynecháno; " P MHNb'RIIIť;“ K npoiíumov; * P K'L 111mm; 5 K connu; “ G somno

umersi (= procitnuvše ze spánku). táž chyba v kap. XXX.srov. pozn. 9; *P samu; " K chybně 'n'-un; " v K chybí" "
lmn, než se čte v P: " P nro:
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qic'ruoí 'n'lmo MOYlliHHKda paugk na
KOAAnocwannma i| noy'vtm, ům'm:
npumqme ROCIIA'FHIIIACA,xor/mu:
Hmmmuoum'knníuoulm'oůcuon'un'l'n.
ů infra npniumma K1.imp-k pill'lš man'k
napnuai'm'ků pounv'unlw,“ 'I'dKOY
MP8 cunoy c'lvrxop'ms íidxo,guiní|"om
perun“ Ad " AIOCT'Ln'k pazpoymuda
ii ApilidIloullll0\'i\d.c1'dllldIlpO'l'IIKOY
ů'vkpkc'l'm :MO'I'QAHH,K'Mu mama Mu:

uo IIdA'lšZAH IIAO'I' oý'cwpoů'rn. & u:

CÚIlp'lšT'lsIIId“nommumaxoy, lvro cm:
11nopunn mama. ů ím.: 811 “Mb pag:

\
Mhlnmnum'“ " niqaníio Có,up'>xn4mnaxs.

ů Rlli'gddlle n\zp'ku'un nu,:pkma \neg, o,

nomm'o amor lldllliJ'IIIOY, KONA c ICO/IOM“

CÚ,!,pSI'ÍH IIOA'k c'roůlgla il '\5„,na un

Mumio Kanadě ů'mponnsna. PMMA"
molu" "okon'nn ":va ánocwonoy:
ne'rpm \'OJ'H uo .uopío noam'knuimm
nomíůM'í—J'“ & 'i'-kao (KA'FAPO u mcr:

"okenním Cívkanpimcmo Rhlt'l'. K'ro
nn CÚc:.u'h paz'mumfaaá' ic'rk, RAKO
upilucmom, paza'k nomíá cnna upe:
neci €?21M10Y7Kh) nímu" cam" Il'lšKOAH'“

ilo,\,nsuu'unm, npmnoys'un na Ronny p'kkoyf“

no CBATOM'KB weucn ů xocnop'k"mimo:

ma K' M'hc'roy npimte) IIOE'L'A'AHOM'S,ů n' ll,Ep=

KORhmm;,onua nor.: xsanmm, " omiio 'raimo

uoxm'knuímm spamu iro, uo nomíťio

“ P "unum-kn (!) poxů'runua; " P nanmmuh;

misto K \,ósp'liToma,P Chytrému;

hac anguslia, ů nmnlío je přidáno:
dvakrát npumcmomísto nom.; “' K ien npmuu;

pánev, P pans, G rivulo; “ P 5.7%:

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA.

" P srl-nů, stejně dříve Vlna-';

'“ tak opravuji místo uci: MBMNWMHMM(mim), jak čtou chybně oba rkp-y. G in

" P ma 1: Roni“G ien plaustrum;

“ !( chybně uumn. G aliquantum;

[481

svatému za modliteb, naložili ctne' této mučed

nikovo v rakvi na vůz a vrátili se cestou, kterou

přišli. chtíce za noci vyplniti rozkaz knížete.

Když však dospěli k jedné male' rtc'ce, zvane'

Rokytnice, tu moci boží řekatak se rozvodnila,

že i most pobořila a drva odnesla, i stáli na

proti a pa'trali vůkol, kde by nalezli drva k se

strojení voru. A nenalezs'e uvažovali, co by
měli činiti. Zatím co se zaměstnávali tímto

přemýšlením & touto starosti, naiednou za

sáhla síla boží, a když popatřili, viděli za'zrak,

že kone's vozemstojí na druhé straně, nejsouce

ni jedinou kapkou vody zkropeni. Zvěst po

divuhodna', podobna' tomu, co se stalo apoštolu

Petrovi: Petr chodil po moři z rozkazu bo

žího, te'lo pak sve'tcovo v okamžiku bylo pře

neseno. Kdožo tom rozmy's'li, kterak bylo pře

neseno? Zdaž moc božíje 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 veleljeho

bratr, avšak moc boží ji oza'řila, takže všichni
lidé to viděli &oslavovali Boha. Potom uzamkli

" P ml; " tak opravuji

- A
'" P mld; “' P “ M'ruomnln; “" K

'" oba rkp-y chybně K
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cunofo ů'rcx'kmtno'i" Rt'kM AIOAEM'h
an,.gmpnm ů npocnamm'čmnm noru.
„wow nemo zam'umomm " momwmmn \lH=

C'I'AMH2“ uz'nnánamn, cím'royťo pumy (ivnopmna,

cn'kmu m: x'mer'me cmovpmua. ů c: Timo
ll !! A |"

lmo'víio " njn ""kdo (311mm." w uc'kx řáz'n'h

mumnmq na HEM'Bůngmmo, paza'k EMMA ůz':

lšhl, mm:) (5 upa'mm .us—na, in; "Hamm & €||n

upon 'n'! || A.: aluminum“ TiK8I|III. c n o ( u a:

Mimo? „gcc'roáwíi movma uomnA, &
ulo,g||oíunac1'|| ůRAd,tdllllĚ,'l'0Y Mj:
vmr'mam ům'k'l'n numtnnaro BAM:

CAAKA,Emi oifvar'nov'" ůM'k'vu, fám:
»:(5) „\pm/13 i\"vua HH'I'OM uompmvm

no 'I'pq „ghnq'h Il,'l\'A'l\na cSyo'Z"ití:
monzun nuc'l': mno ů cero 'v'kno, in::
Et'l'h ,unuvkě, u: c'hl'mixmťm un r'wuí'ku':

IIIE,uo ůlunenamn iáz'uamn za 119"
A'k'ra volím-knnGM'L uomiimvh zum/a

u 1; z „\ a c v k . zmutopmoy :m ".mn 'l' 4: Ao v

CKA'I'APO noi mamma Cún'l'upm KOC(07REHld

|| .: || 0 Ao v,; k u :, lipolm,í,n.m '\5 H'kpnuym " iii

KMíjmK'h c nevim/mnm ":" n'kcnmm qec'moč

'lv'kno cxmwí'o umu/write uo lnc'rn Ilonomnum.

'I'dM>K(_E)32nomíím'h mammanwmncwíůwh W=

c'ro tR'lš'l'AulIMl'CA,mcwwuumn čro tomutu

& znamení?: uc'km'h u-kpnhw comípauní mu =

Ka ? 'l' 'k, ufx'kpumm m: c'rpax & Sipmc'lmf“

numero MMPKA„\,oc'voimaia,í'lm naivním“ cívk:

'I'A'l'hC/h.are:-x(t) npmncmíá spíme. uf'vnep'=

'l'd ro if it ,i, " K'T & M'kmlu Mdp'l'd H „mm

" P Gratuluju;

lem INAAIIIÍCIR;

rkp-v píší chybně TŽ“(: na:-);
') Místo „na pátou". srov. Úvod. str. 5—6.
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"*tak opravuji podle G precibus sinceriter e/[usís, oba rkp-y píší chybně 'lan'dmn;

*“ P ořrmruš'; '" P cb'xb'; :“ K m ratanu; “' v K " vynecháno; "" tak opravuji podle G lbi, oba
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pevně dveře. a vroucně se pomodlivše, otevřeli

svatou rakev, ;: zapálivs'e svíce, dívali se.

A hle. objevilo se tělo ještě s neporušeným

masem, a všechny dřívější rány na něm byly

zaceleny, kromě jediné rány od mečebratrova.

z níž bylo viděti ještě vytékati teplou krev.

0 chvalna' za'sluho muže božího & vpravdě

úžasné oslavení, že blažený Václavsi zasloužil

te'hož, čeho si zasloužil kdysi prorok Jonáš,

který, pozřen byv velrybou, po třech dnech

zdra'v na souš byl vyvržen; taki tělo tohoto

vydala země na rozkaz boží po třech letech,

a což jest jes'te' divnejšt, nikoli shnile', ani

rozpadlé, nýbrž se zaceleny'mi jízvami. Když

tělo světcovobylo zase uzavřeno, položili drahé

to tělo, svatou pamětí uctívané, za doprovodu

věřících a kněží. s chvalozpěvv &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 všichni věřícís plesáním,

nevěřící však pociťují strach a děs. neb velmi

často se tu stkvějí důstojné skutky tohoto veli

kého muže. Doba tohoto přenesení spadá na

čtvrtou*) indikci, čtvrtého dne měsíce března.

a slavíva' se každoročně, jako jeho skon. Zdá

"7P omy

“3 G terror přeloženo dvěma slovy: chax “ Ošima-s; :“ K „.am'“....;
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uwmpmuů“ oycnmná íl'o MHMOXOAA

I|IHMH A'k'rm 'I'Rop wrc/a. dv amax nic,"“

filmi mnnoc'vb soudci no „toc'ror'ůnm'o čro mii

ncmůn'kň npořámmSmSmass cnw.: ro no

cm, Fin-m ů ,:„ocma mxopavca. CAORiCE

M naunrom npweqmíímm nm.m'uaá IIAMA'I'

npov'mhxsívrcmjm & ,WC'I'OĚHO||ox'k,w'r.39

XXIV

Gwpn íá'rn ů ms caiu Cúknim'ranu & ina:

zum * ů na IIOM'I'8xozumum suma, mamma 2

noxwkničmm &''rmumulo B'mp'romam, 98mm"

x;: ů no'ramn C(moxann Alo'r'k :KE Ro vrpama“

nocpmn uwul'ns :m oř Šzm mámu! c'l'Smmo

81mm“ ůmsáumm“ MSHHMH,Koywxauíěu'h

rop'xum 7 tmu,.: nopamaťoqn, '“BEHx' momn'u'k

nozonmna, pmoyun: Romi mumíů IIE'IAAHhIM

Sifv'kmwrmzo, u::ucn & zem/m mommů 'rnop'ue,

upnzpn na mu na nuepn \“úcwmmm. & MMM:

mmm uozmolmmdro vuoíro .uqum HKd BA=

nemam, ůmt ím.: s mup-k cum, tuk,“ ů'mw

Áuumm MIMOC'I'HK'Ln-k 1“Zdlllll'l'll'l'mh, i'ů ECE:

ro““ nacvořáumroůcoymmná panu mu ůzxtc'l'n

dynama.“ c'h'ruopm'k mi sms'um monn'ru'lr

(5 nnx, "OAOEHHA'mu'nmw, |; Hamm) c'rpdmu?

c'l'or'áuns',mx8,€úmpaunm :?ůz'l'acoum nnoywn

Sif c'rpamm 12CR'kI|Id, & npouaá nonounna, ů,l,'l(=

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA.
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se spravedlivo, aby do průběhu našeho vypra

vování byla vložena pečlivá zmínka o divech,

které milosrdenství boží potom činilo &nosavad

c'iní, po zásluze ieho zievuiíc celému okrsku
země sve'tcovu slávu.

XXIV

Něiací mužové, zatčeni 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, iežto ie

mučila těsná pouta a okovy, hořkými srdce

rvoucími vzdechy všichni v modlitbě úpěli

řkouce: „Bože, svrchovaný těšiteli zarmou

cených, podivuhodný tvůrce nebes i země,

vzhlédni na nás, odsouzené k smrti, a při
mluvami milovaného svého mučedníka Vác

lava, který, pokud žil na tomto světě, býval

milostivým ochráncem bídných, rač nás ubohé

vyvésti z tohoto hrozícího odsouzení.“ Když

vykonali tuto modlitbu, polovina žaláře, v níž

stráž stoiíc bděla, se zatměla a pochodně

'“ P n' Inu Š.; *“ K chybně ůi cnx'mc, G de virtulíbus; “' G nostri, v obou rkp-ech „u_n-lmmro(= Aoy

unnmro), patrně místo „u mnm-o; 3“P nporoa'xsi (bez m), G interseratur, překladatel snad četl omylem interpre
tatur; “"G condignum vídetur,ll přidáno, videtur nepřeloženo, "nima-1“ pokládám za variantu k npor'nxb'n'm,

_původně napsanou po straně neb mezi řádky. Konec věty zněl tedy v prvotním překladě: mouce M "MINN"v'
anmlmx nmu'mm MMM—„\ocToilnonoutun'Q-A) nebo npoT'A'nxsl'rm.

! .v . Á , 7“ a ': ,
XXIV. ' P ll llamsaun; “ P ll nemám?; " P “ c'rpamn; ' K u. ». ovn. summ, P noc;" uoums ov b.“ manu,

G Qui media noc/e, ut erat necesse, pervígiles ; místo zdá se porušeno: no cp'kxlin. nm.-kn uoumuoya:,s.uo[původně
snad uoyauo) cmm- ?; 5 K zde má ll; “ K Čóxouun;

n; “' v P :'k chybí;
' P chybně realm;

“" neu—ozdá se býti místo aro;

" v obou rkp-ech uopmmum; “ P omylem
" K zónu-15: “ P trpímln;
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x(t) Atp'mumn A!7Kd(0\',EK" tomutu micva-ků:

lllHM'k cx'k'i'om "pocu'k'lvum . ů re. mac Ruizaá=

nov c HEREC"“* e\"fmmmom " K'h Sifum BCAhIIIIdN'L

suc'l': Boc'ran'mf ůzh|,g'k1':15iůc|o,i,8!
i'm“ oirno “|<th t'rpaxom ů KECMÍEM'hSirmacun,

8,1,hl16 (ma'—mul: ilo,gx|izay(8. Tol',\,d KNFZdŽiIIS

mmm " ;Km'kza" coxpSumm Ulmann, pSKu

& noru nx pazp'knmmam, " iiixp'hcwmn“

,uup'mn TEMNHIIAmam ucxouúum,“' neminu

IIORiA'lšltÍiM'lspazp'kmum rud/1m xpuc'roy " up::

cRA'roMS MOY'IEHHKOYíro KA'IECAAR8 luxusním

nowlígafoljn. 2"

XXV

R ""me n'k n'km'o llorau'h, m Sir ů' 3m:

|:Ml'o,i,a'|'|||o Kpilllillldz Cůlmumrh, Ema Sym:
m. \'wwrii'o' uma-mudrc HAWK/takúmomwnamn

iii cMEp'I'H uznán/maf K'h Who-k conop'mn

ůnpa'rnc/A ů Clldtillth &').u'mníínrh Rpupmíá

ůqncwnm, ů Rcu'o Alonouii'o n' n'kp'k Romiů Sif:

TKEp'JMCA," tth'h cuoů í,i|i||ot|.\„i,mů, írome

Eim & ,goifms molo mom/nunc,“ ||.: mowmoy uo:

:kíi'o R'h Kdnpnxn“ u,:pxuu umanmmaro mov—n:
A

umu Cúa'kumm mmm. " CHM'Lno lumoy ůc:

noamnomf R'kpovů cam ROPOYii movma, s'lmo

„unora A'k'ra IIODRHH'Lnou" CÚromant.“

.\'.\'VI

“.qu mi \: IOAEC" sms'moy m nurk ' „umi,-=

ro? limo B'LCA'lš,\CTROYi'P'I\úv ďi'uoum í'ripn “3

"' P c ilim; " K chybně onacnnxŠl;

" G vincula přeloženo dvěma slovy: "NWN ll „MNĚ-'N;

norkAu'čljis.

XXV. !v P ll není; "'P sn'tr'rn xpmmllhl; “ K chybně \:L'Nič'i'u;' K chybně "sauna-l.; "“P .uomxm:

LEGENDA NIKOLSKÉHO.
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strážců vnitř pohasly, druhá pak polovina.

kde leželi vězňové, zaplála jakoby nejzářivějším

svitem slunce. A hle. pojednou zazněl v uši

vězňům hlas z nebe: ,.Vstaňte & vyjděte

odsud !“ Oni tedy, jak strachem, tak radostí

ustrnulí, mlčky pohnuli údy. Tehdy rázem se

zlomily a spadly železné okovy, ruce a nohy

jejich se uvolnily, & 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

přímluvamiblahoslaveného Václava zbaven od

smrti. obrátil se na víru katolickou a očistil

se spasitelnou lázni křtu a s veškerou láskou

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. prožív mnohá Ie'ta, zesnul v Pánu.

XXVI

Po tomto zázraku následuje jiný. nemenší

zázrak o jednom hochu z jeho panošů; ten

'“ tak opravuji podle G membra, K Sam,P oýau;

*“ K chybně"' P (anc'ranmz "" K chybně cxon'uama;

"'K M

xmcpnn ním, P “ mnpmm K'Llla-KKH;' G Hoc poslmodum implelo, srov. kap. ll, pozn. 11; " P (ivví.—

XXVÍ. ' P MNI(: mnm); “ P ionoumí'rcp'k;
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"
'w nop'w'umc'k Evo, "x(t) uc'lq pam i'r'o wii:

||th ,g'knom íro B-kp'n'kii n'k, trend:) CBAThIů

mmm" a' mwríů cuoím'h mii s'kno AIOEAAIIIE,

íromm no ůc'můu'k ii "pu-m nonmuaí'rm |m=

amis.4 Bezmofmmndro rocne,:„nua 5 caoíro (Bump

llill'h, IIAA'IEM'Lllmanm'k no ace. „wm tmave

manová, mmm A'tma Evo RAAI'AÁRC'líM upo:

nowh,wue, ům'm &can\'t“ mnoz'km CR'kaTMh

saun. Growth) KIIAZh můcvouhlm7 & ckophmn

aom'mnm ['n-hmmm, IIOKM'knoa'kcu'rí &. no:

a'kmm'k x(t), řáKoůc'rnmmx " cx'kg'k'rmn—ic'rxov:

fo“ nox'kc'rn, „gumě“ A'k'rs mumommmov, m

immo no řáxomú) " H(IIKhIM || wlmmm tmo

mimo."Imacc'kmmm mnicnmx & uor'm'n

pac'romml" cmwmuam EHA'k'H'h“ wmv. ||

(čpí/VL na connlo,i,u|í?1'mtcn Evo na
IIEM C'k,\,Al|ll\ smyku Rhlt'l', (Gnova
nwcnanm RCA,unn, „ion,umú) nuc'k,
„u n'vu u,n ": "Atlantu íro sumu." no
& Mimo coyxo, na nem me :'k llOH'k=

mmm, IIQOZARE& R'k'run pdcuoycwn.

XXVI!

noci.“ ] Gvipm řá'r's moru." COYAHifok u frau:

nnuov nacp'mmm Ehlt'l'h, ů na „“\OYFBIŘ„uuu

na noc-huma? Cúcoýmm'k, " Kp'kn'wk 2 činům"

nm'mn oifmazan'h. ůme nm íicwnmlovropu-k“

uma—u CBATdPo uomíá imwemaxa KHOY'I'piIIIIMII

monwmamn na HOMMIIhcm'k Rmzaa, marona:

cum'l'uů uomíů MOYHEHHHE,E||" TAKO nwm, fám:

x(t) maromm wa'kun, Bmu'naro nom m?:

“ P cil“ (.:I'HH; ' K chybně lmcmla;

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA.

* P omylem MTA(: cuua) G domino;
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byl ze všech jeho služebniků nejSpolehlivějši

při tajných skutcích, a světec sám ho za svého

života velmi miloval, a náš spis se o něm

také již dříve zmiňuje. Ten. pozbýv svého

milovanéhopána. 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 svědčívýpovědi 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 tělesné šediný. A orel

sedící nad ním, aby hlídal jeho tělo,poslaný

od Boha, byl viděn po všecky dni. dokavad

visel. aby ho ptáci nenac'alí. Te'z' i suchy'

strom. na kterém byl pověšen, rozpuc'el &

vypustil větve.

XXVII

Potom kdosi. jat býv krutým soudcem, uvr

žen býl do žaláře a odsouzen k tomu, aby

následujícího dne byl popraven; i byl velmi

silně poutý 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
ov vv;

mu eš uprositi nejVýs31hoBoha, pros za mne

“ tak opravuji,v obou rkp-ech
M . . . . . .

um.-, G lpse; 7G dux vesanus..rapu11381ma tra, zde pozměněno v vesana..el rap. tra; " K chybně “CTHNNQ;
“ P no Anon;

XXVII.
“' pacTSum;

' P nocni; " K Kp'kn'un; “ K ropun;

“ K cun-Hpi (: cnc'r'uucm !) nou-imo; " P Msů n'Tmuc m "MMA"i'rě.
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monwm mommm,4 nomomm za MA oýmnpa':

mmrof Aa 'l'xoůnm .uomwmmm ůzsaxam'h,

noz'mor'nm Rmx Iizm Cómm'muů npocwnwm

rp'kx monx 'l'fMK'Khlx,,ionm'kmh) “ mnm nomis.

?PM H((E)monwmov KOŘ'M,K'LcKop'kpdcwp'mua:

mu mpnmmn maroniťo KomíněTAKOKp'kn'no

c'vpamm ne tria,;ommm7 in 'lvmmuw Mm:

Ain't suc'r. uo “ K'u'k " 'k Ko'l'o 9 hl &.“ u 9 no:

ranu cmoíiqmmn ".mn řá'r'b Ehlťl', nen'nm'“

ďiflmzaum. GMA ntp'uSúš monnwns nwm |< mm

nox'kM'rn,oÝ'milusm“ mama amigo uomůcudá,

" pazp'kumue ů nSc'rmna. " 'l'dKo nocmn lig:

IMBAEII'L,xxam Gorov ů 1111.13:me A\OYHENH:

Kov RAHECAAKSno uc'k M zmmmavh \'0,LA m:

Antwi mesicu npmuowk,u3un.

XXVI"

nox'kťuí'vm lmu'lun n'Tomm mu,-L',ůkae

tRA'I'dí'o 'r'lmo nowxam', mení: E'l'ěpal nim-lv

nič 2 \i'mm'o nnmma, pSKde :m MSKA(5 pommíá

caoíro. lamů) inu um "magnum.“ ,!,mu tlv-\

'ml'o n' u,:pmm; cuz/ware un'ra moyumnm n'k

uom'M, ů "pm rpononvh CRATM'O nn.—umana

"pum,ima, řádnou“xormun npiů'rn, wm „goa'ro

npocwp'umm .quí & i| monwrns c "Adllhll'h4

cmmp'um, " xc'km RIi,l,Al|llMl cmwro .uSma

&trium nem 5 ů'mlwa Ro“ npozp-k & 98mm.:

Li,-kamnaKOZBpJ'I'IICA |< „tomm cxoů.

' P Mo'mmiill; 5 K ořmnpu'člpnrol; “ P .wmmig;

" K chybně oy'r'hnma,G mansuefaclincordibus.

XXVIII. ' v K chybi mm) 311'94;
ritís, K lla-hmm, P furkamu;

“ P uuxk'nho;

'“ v K :o Chybi.

LEGENDA NIKOLSKÉHO.

3 P "943mm"(bez předchozího n]:
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umíraiícího. 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 iat & velmi

pevně spoután. Když začal k nim říkati svou

dřívěiší modlitbu, zkrocena byla srdce pohan

ská. i rozvázali jej a pustili. A tak isa po druhé

osvobozen. zvěstoval chválu Bohua blaženému

mučedníku Václavu. chodě po všech zemích.

XXVlll

Vypráví se, že v témž městě, kde odpočívá

tělo světcovo. přebývala iedna 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 předhrob svatého Václava. kam toužila

pí'iiíti. tak dlouho, isouc prostřena na zemi,pro

sila a setrvala v pláči na modlitbách, až, uzdra

vena byvši svatým mužem, iak všichni viděli,

prozřela očima a se zdravýma rukama se
vrátila domů.

' P „..'k,\s|„í“; " v P Ho chybi; “ P lc'kxollmn; "' P ť.um'mu;

' P c autu !; * G lm:—
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XXIX

Íl0 cizímu ||'|\'|<0'l'0p|uul řá'F'L nm? a' wk=

K0Anu,'k nws-mim cxow uwmamf imáma)

“' 'FOM'L magnum “MCT ummm & m0'r'k, „u

|th AOA'r'8ca ůZp'lšllllM'h. |H—" IlpO'lHM'h Kpom'k

(og/mmm. & 598mm K8|m'k* n0 mms „vk

|0|||n.n, cimzanam na IIOY'FHmuz u,:picm KO

c'l'pamn Armanni Cúcwumna. Cún' me nm.mino

'l'Srhl pSu'k ""mmm.: CónA'l'h“ upo'mms ,uup'=

umu ||,fpx0xumm, m0 monu'rxolč nomoaum:

Cv EOEKOAO'l'nxín, .uoytnmmt npmmonnuů, římo

Sirna .uno'm 'rn0á tRA'I'hIHA (5 981% IINECTH=

aw 7 |: Rmmmmsn0r0y n0uwkni€mm uznán/mna

Et'l'h, 410mm. Cómái'mmn, „ga mm: m zan=8,w|m

cxmzana, "0 Mlm0c'vm'0 cR0n'0 mnu-k (jazyk:

mmnn. "minimum" mi u'cxop-k .mm0c'ru 130mm,

ů n.mmumro mov-umim: monnma'k, aun mwkz=

nm," ůpSmíůu'h lipsc'kmwumu, nepm'n panu:

„mam, ů mmm H' lupmuk u' Romik n'vmm,

ruaaB |:0r0y ů CKA'I'MM€r0 soudu:" a' M0:
A

mwsax, " wm mono,“ mzapa'rncA.

XXX

lhs (bpmsc'r'kůl zeman n-h u'kxfro M0wx

"Mark/a: (5 cam0r0 „\,-k'rc'l'xd,na ůcmzs p0=

mmíá ol,-n:: m x0mmiímm, “ "0 IIOAOZA"0 zau/m

Ad:+<d|||i,* u "Olllh H'kK0\'|3 n0 Scn0xmíů CHA

noc'rpmi'm, římo Aumm mincovnu mwm mm:

A415“0? nwm cv0á,cn8mr0 30158451ů, & um'ns

XXIX.
( a dlouho) jako dumque;
tibus negociis aliquo per urbem ipsí vagantes..;

' P 'i'-run;

spíše 1 varianty (glosy) k 10.9ch (leuavít), jež zněla mena-n (srov. české ,.vzpíti, vzpinati ruce");
XXX.

ilipmilihnn !:

' P onanii-Tii;

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA.

* nudne/A: G pedum incessu .. carens, srov. české „napadati“;
' K chybně Amanu, G incedens (od Man-rnj:
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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: „O 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.“ 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, nebot okří

dlený muž divuplné krásy stanul u jeho lože,

vzbudil zchromlého a zjevil mu způsob uzdra

3 P qmmro; následující uranu, zdá se, vzniklo chybným čtením latinského diuque
“ tak opravuji podle G Sed, oba rkp-y mají n; násl. slova v G: ceteris ínminen

' P KSIMA; 5 K pSuuť; “ P Gill-IA.nepatří sem; vzniklo nej

' P NN'THIEI.

“ P oýmc m _(ěmo

5 KpnMT7: G albis lndutus, okřídlený. t. j. anděl:
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"ti
€M8 lánu FAAFOAA: Karce momeum, w Sir-norik

|<<—cmm.Mn ze mu,; nomcxmů, lldpfltdh

.“ u &7 "pum, E||" & RCA ům'kníá „g.m'h na ne:

awk, na nem'me frame“ npnmcsv 'I'A, & '1'8

lllelliA, BHHAH K'h u,:pmm. CRATM'O MOYWNHKA

BMW,“ ůgkmů) 'r'lmo crmwro movqmlmd

uwncdaua uommaí'lvm, cownopnu .uomrms 1'8,

u,:nnS xommíA llpiůmnm. tim me cuo'M'h no:

rpSmín'L“ nonm'tšníA commro m TpĚRSA. mv

arm naáznum K'IšpSA,l18TÍIcxazámmro G|||3,g'5"

OÝKAOIIHCA." |; no'um ,w8ršio IIOCEMna nému

cRoEM'L "musí/a, Toro m: 'MKo'io ;m Clš'lč'l'=

AOC'I'ÍIOtrapná oýzp'k mixu 0? domů c'l'oÁum,

íme: íro cum Cúnpazom'h (minulá/a pm:: CÚm:

cmúcnem maximum,“ ROZRNŘ(CvCIM, mwkuinx

cirě íic'rmmoy oi'n'kmmtl" npmn lion-chllllSio,
Gio :KETin-k Com/Simonis 'r'lmo TKO!

II8,UT ůcu'kneno. IIO'I'I'Owm" iii [vk/uuu

“' Tin-k .nonm cmzaummoirxnanáhunm, non

ulpoÁnnmhlA? (5 nero 7m M'O'l'dr'oamp.: nocupN

"Sam, ? m pdzmmumám ů: íic'mmu-k, it"—Klauni:

u: nil—„wem Nmo ů'ríi, Mimocvumn ii uec'v:

man cwpue. e\"f'l'psme númus, e\"fro'roun 8611,

Mám; KSIIuiM magii, 'r'lw [ISTČM'Lů,gši|mm,

i a'cxop'k K M'kc'rs npnutzmm mcr, i no mp:
Iti

xoMSemunim BHECiH'h um lupmk cnmaro

movqumm Bli'l'd. i npq \bnwdpm „má na

gmail, ua MMHTR'L' MWt/h nom ? tmavým.

m MAN mr MEAAAIlIS 31118na momm'u'k, ai:
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vení řka: „Jak ien můžeš, ó nebožáku, vstaň

a idi do města českého, zvaného Praha, i kdybys

měl všechno imění dáti za nosidla, na kterých

tě tam přinesou, a přiida tam, veidi do chrámu

svatého mučedníka Víta, kde odpočívá tělo

svatého mučedníka Václava, a tam vykonej

modlitbu, a přijmeš uzdravení chůze." Tu on,

procitnuv ze sna, nedbal, co mu bylo při

kázáno ve snu, ale domnívaje se, že je to ně

iaké mámení, docela se vzdal uložené cesty.

Druhou noc potom, odpočívaie na svém loži,

uzřel opět starce steině skvoucího, an stojí

u lože a tímto způsobem mu činí výčitky

řka: „O milovaný zaslepenče, probuď se ze

sna a uznei pravdivost toho, co ti předpo

věděno v tomto vidění, čímž tobě nešťastnému

bude tve' te'lo uzdraveno. Proč isi odložil cestu

k svému uzdravení, ukázanou ti nedávno mým

pokynem ?" Probudiv se touto přísnou důtkou

a nepochybuje již o pravdě, odpověděl: „Bez

průtahu se tam vydám, dobrotivý a ctihodný

starčel“ Když nastalo jitro, připravil vůz, dal

kupcům, ubíraiícím 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 P ů? není; ' P napnua'i'Mun; " v K za Tome ještě omylem přidáno nan "i“;m; "“ P mira nul-uma; “'G 301mm

emezsus, srov. kap. XXIII, pozn. 6; '“ P sna'auu;překladatel změnil text Gtakto: iussa neglegcns somni, sed (místo
se) delusum credens!; " P \I'Tuu'; " v K Šóvynecháno, potom chybně: lnu—MůcMuČl"i.\mumuu, G pauper alnandt':

"' P oh,-Š; “ G Cur iler, překladatel četl místo iter patrně Ha; “' K no a, P no no,G nuper; " nebo m .\u,\.u\\.

G Proficlsci non moror (= neprodleně odcestuii), oba rkp-y čtou chybně m Mors,srov. o něco níže v téže ka

pitole Mlamwť = morante, !( tomu výklad v Úvodě. s r. 5; “' P nun-um;
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Acro ROJ-Kidnomoqm ? magnum" monnwnamn

snammuaro Baumaxa, nouáluamám Romuald"

'l'pocxow'm 1“ Elm noMlmm, nípxo: 1“ncx'umf“

& ícnpoc'lvpoumca21 ? nÁ'rm i'ro oi'f'rmpmmu

sauna. ů KOC'FÁBaaro,\,a'rí|o nomíuo li,-kam, NH

(5 Korona no,aů'r'h, & nozupavúm a 46mm

csón mám. Bora, " [monos-Man. CKA'I'hlIIIo

CBATdFo EA'IECAde no Rcín zeman
" 23opascw'kngz. " mno'ra me ňu.: zná:

mmm., úhlu " „goumn'luuumro24 „uns

RhIRÁIOT'h ofr CRAle'o mov—unum,
Emu [WF'L Txopu'r'a no MHAOC'I'Hcxoi'n.

341834:ic'rh'“ mám ů ,upmáu c'h2“

DRUHÁ STAROSLOV. LEGENDA. [56]

zemí. v modlitbě prosil Boha a svaté. Ještě

netrval dlouhona modlitbách, když siloubožské

ské pomoci &zázračnými přímluvami blahosla

veného Václava počaly žílyna ieho nohou, dříve

seschlé. jakoby lámány praskati a natáhly se,

a paty ieho 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

ji'na' znamení stávají se u svatého mučedníka,

jež Bůh c'inípodle svého milosrdenství. Jemu

jest sláva &moc se Synem i Duchem svatým

nyní i vždycky i na věky ve'kův.Amen.

cmnomm ? ,;oyxomm cna'rumm uuu'k
í npncuo & uo K'kKHx'kxomm. imám.

(Mense Septembri die 28.)
(Incipit prologus de sancto Venceslao, martyre Christi. Benedic,

pater!)

Studiorum igitur genera multiformia varias cuique mortalium ingerere solent ingeniorum curas. quibus id
genus racione prestantissimum imaginationis potentia interioris. tum natura, tum etiam industrie, res quoquo modo
sensibus subiectas intellectu discernere. et ad vota humana in usus iucundos gaudet diffingere. Hic namque mente
moderatus, spreto caducorum ludicro, superna intendit, ille extructos in altum honores ardcnti rerum fugacium
siti exaestuans desiderat; hunc aetas iuvencula contra fas plerumque illicit, illum frigidae senectutis matura longae
vitas in mores severos ac salubres coaptat; huic artis bellicae audax prudencia appetibilem laudis gloriam pro
meretur, illi operum diversorum labor artificiosus desidiam eximit. mentisque naturalem subtilitatem extorquet.
Quidam vero litteralis speculacioni profunditatis inňxi, necnon liberali ocio per miras eloquiorum venustates per
spicatius dediti. frequentissima reputacione. quo ordine siderum motus ac ňxione non mutabili disponantur, quae
aut qualis mensura terrenae magnitudinis ambitum. quadam quasi latenti racione, per formulas geometricales ad
certam metiendi comprehensionem asstringat, quove dietu tota per numerum decurrat summa quantitatis solidi
tatisque. aut per quas consonantiarum proportiones cantilena temperetur naturalis, vel qua opinionum imagine sub
veri falsique proposito eorumque difficili commixtione tam profunda eloquentium subrepat disputacio. per artium
scrupulositates investigare desudant. Alii autemstudiis incitati carminumludo insistentes poětico,[aller allerum alllus
et sublimius constiluere volentes].') Farnam autem veritatis erga Dei sanctorum memoranda gesta, coelesti benig
nitate mortalium obtutibus toties designatam. incuriae quam exiciali neglegentia. fabulis delectati, non pavent sub

" v K nomuua vynecháno, G pedum nervi; “' K omylem xpocnorarn; '“ K nípm;
“ P ůchocrpouucM; " K WAP:-rm; “ v P ii není; “ P „Munn/aro; " v P ion není: “ v P a není.

') G habet: ad naeniarum garrulitates alta (var. alia) divertunt ingenia.

" K ncxoma(: ucoxlua)


