
Na samém začátku 14. století nás překvapí skupina básnických legend složených
y{'p:lýT ja3y\em i^obratnou veršovou technikóu. 1e žřejmé, že ďneidň první pokusy
básnické v českém jazyce, aýbrž že předcházela starší v-eršovaná epika, nám neinání.
Ani zmíněná skupina legend nás nedošla celá' ale je dochována jeďve žlomcichlegald1
o apoštollch, o sesláni .Ducha soatého' o sv. Silaestru, o Panně Marii, o umučmIbáně,
o Pildtoz:i a o Jidóšozi.

Pro poměrně malý rozsah dochovaných zlomků nelze bezpečně rozhodnout, zda
jde o skladby básuíků dvou či jediného. Zachované zbytky špolu souvisí graficky,
svým.jednotnÍp trnem v9imi propracovaného a důsledného pravopisu i přesnoí repro.
dukcí původního ďla.(některé jsou zřejmě listy téhož kodéxu). šn"a6y naše jsou si
blízké i jazykem, a to jak z.naky Jokrilními (prothétické h zeiménave spojce z', p'{ivoaai
samohláska v slabičném r, /, snad i j, misto je, jesr), tak i znaky básnickými. Táké stovník
těchto skla9eb je jednotný. Proto - nejcle-li o 

-básnlka 
jednoho - můžeme mluvit o nej.

starší epické básnické škole.

LEGENDA o APoŠrorÍcrr
A o sEsLÁNÍ DUCHA sVATÉHo

Do:hgvané zlytky_rozsáhlé legendy o apoštolích líčí život.a.smrt apoštolů Jana,Matěje,}Íarka, Filip1,' Fetra a obou Jakubů; celé je zachováno jen riyprávění o rvr'těioui,
{Ia1koyi a Filipovi. Skladatel zřejmě postupoval podle nějakého látinského uyp.aícJ,
:!:9"Éno s Legendou zlatou Jakuba de Voragine, která vznikla v Italii prea roÉm tzoó.
V |aké souvislosti je s tímto textem zlomek výprávční o seslání Ducha siatého, není zcelajasné; snad je to počátek básně, jejímž vlastním thematem byly osudy apoštoíů po Ř.is-
tově nanebevstoupení.

-na9nik vypravuje 
"p:9't: 

a. stručně, v podstatě jen paraťrázuje veršem prozaiclý
text latinský, z něboŽpřejímá místy i básnické obtazy,přiróvnání u příl.žito'tněl htinské
etymologie.

Ukázky přinášejí celý dochovaný text dvou zlomků, zlomku Šafaříkova a Durvchova.

DUCHoVNÍ BpIKA

LEGEhTDA o .{PoŠToLÍCEI

(Svaty Jan)...
potom pak přišed do Ažie,
jat byl přěl'út;;hn pohanem,
ciesařem Domiciánem.
Tet jho chtě mučiti, vsaď
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