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1. Výchozí text pro interpretaci
Kosmas – Kronika česká
XXI.
ROKU OD NAROZENÍ PÁNĚ 967
Dne 15.července kníže Boleslav, mající příjmení Ukrutný, pozbyl knížectví, bratrovou krví zle
získaného, spolu s životem. Po něm nastoupil v panství stejnojmenný syn, otci velmi
nepodobný dobrými mravy a duchovním obcováním. Jak je podivná milost Boží! Jak
nevyzpytatelní jsou soudové jeho! Hle, zrodí se hrozen z ostružiny, růže z trní, ušlechtilý fík
z bodláčí, tak věru z bratrovraha vzejde ctitel Kristův, z vlka beránek, z násilníka muž
dobrotivý, z bezbožného Boleslava zplozen byl
kníže Boleslav druhý, však zbožnou povahou první.
A není mu úhonou stejné jméno s ničemným otcem, poněvadž v něm hořela pravá láska
Kristova a čisté milování, podobně jako mnozí dostanou jména svatých, a přece nedosahují
svatosti; neboť ani svatost, ani nepravost se nepoznává na člověku podle jména, nýbrž obé
to po zásluze.
XXII.
Byl pak tento kníže Boleslav II. muž nejkřesťanštější, věřící v obecnou církev, otec sirotků,
ochránce vdov, utěšitel zarmoucených, milostivý přijímatel duchovních a poutníků, kostelů
Božích obzvláštní zakladatel. Neboť jak čteme v privilegiu kostela svatého Jiří, dvacet kostelů
náboženství křesťanskému jako věřící křesťan založil a nadal je všemi požitky, které náleží ke
kostelním potřebám, hojnou měrou.

2. Úkoly k interpretaci textu
1. Proč je kronika napsána latinsky a komu ji autor věnoval?
2. Jaký časový úsek zachytil? Popište kompozici díla.
3. Na jaké události a postavy se zaměřil? Jaký k tomu měl důvod?
4. Na čí straně jsou autorovy sympatie, koho naopak odmítá?
5. Vysvětlete, jak Kosmas přistupuje k práci se získanými informacemi.
6. Jakými prostředky oživuje text a zvyšuje jeho poetičnost?
7. Pokuste se zhodnotit hlavní význam tohoto díla.

