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Výbor z české literatury
husitské doby

S V  A Z  E K  D R U H Y

K l,1.dcíni pi,iprat ili Bohuslat, Haaránek,
!ose| I7rabáA' liii DaňhelŘa a spolupra-
cot'níci

Druhý svazek Výboru české literatury doby
husi tské dovršuje obraz tehdejší české s lo-
vesné kultury výběrem ukázek z období
pol ipanského - z časů, kdy po vojenské
porážce revoluce dozněl sice nakrátko hluk
zbraní' ale neutichl hlas přesvědčení o po-
třebě spravedlir'ějšího uspořádání světa
ani projevy zápasu o udržení revolučních
zisků. Právern stojí na začátku této části
Výboru ukázky ze svérázného, myšlenkově
boiiatého díla Pctra Chelčického' nejvýraz-
něiší literární osobnosti celého období.
Jeho traktí4', projevy jeho ,,nesmiřitel.
ný-ch přátel.. z r'ad táborů i jejich praž.
ských protivníků naznačují' jakých forem
nabyl od konce třicátých let 15' století
zápas husitského myšlení s odpůrci. _ Bo.
hatá tradice založená husitským zpěvem
vedla i v tomto období ke vzniku histo.
rických a satirických písrrí o událostech,
které vířily zájern účastníků. Historické
osobrrosti se v nich drrešnímu čtenáři ob.
ieví v novém světle' viděnv očima dáv.
nýcb vtipů pamfletistů. - K vnitřním spo.
rům v českém království za vlády ]1Íiho
z Poděbrad se váží ukázky z bohaté pu.
blicistické a politické litefatury; dokládají'
Iak čeština jako l i terární jazyk pronikala
d-o rozmarritých oblastí slovesné tvorby.
Ctenáře jistě zau jme výběr z politické
i soukrorné korespondence poděbradské
doby, poskytující průhledy jak do dip lo.
nratických jednání krále Jiřího, do intrik
spřádarlých mocnými odpůrci proti králově
politice, tak i do soukromého života před-
stavitelů šlechty. Mezi soukromýrni listy
uDoutá Dozornost řada listů dvou dcer
iihočeského velmože oldřicha z Rožm-
berka, rozšafné Aležk1, a nešéastné ',bílé
paní..  Perchty; navíc tyto projevy ukazují.
iak vysoká byla dobová slovesná úroveli
i v nenáročných textech neliterární po.
v:hv ' . -  \1 ipjp1n t lkáz.|  7 h istor ického
spisovárrí pozdního husi tství jsou úryvky
ze souboru Starých letopisů českých' v niclrž
c.eští zemané a měšťané zachvt1li v zaií.
roavém vyprávění cenrré detaílní pohledy
na událost i  rozj i t řerré doby'  Svěžest jej ich
podárií tvoří ze Starých letopisů parnátku,
která patří spolu -s cestopisy panoše .Jaro.
slava a Václava Saška z Bířkova v husit.
ské literatuře k čtenářsky nejvděčněiším.
_ ZiLvěrečný oddíl Výboru z české litera.
tury doby husitské tvoří antologie z pí.
semnictví odborného: Ukázkv právnických
textů, průřez vývojern českého překladu
bible' dobová poučení o stylistice a filolo.
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PETR CHEI-ČlcrÝ

Chelčický je po Husovi nejvýznamnější spisovatel husitské doby. Literárně
byl činný v době revolučních bojů i v letech polipanské reakce a jako samorostlý
myslitel, nezatižený školskou učeností, vyrovnával se po svém se soudobým spole.
čenským zíizenim i s otázkou války. Ve svém literárním dÍle vyjádřil myšlení
a cítění selského lidu, kterému válečné útrapy nepřinesly toužené osvobození,
a tímto postojem tvoří jeho vrcholná díla, napsaná po rozbití revolučního hnutí,
jakýsi epilog revoluce viděné zdo|a, z pozic lidu. Na rlruhé straně se však jeho učení
stalo základem dalšího vývoje jako ideové východisko jednoty bratrské.

o životě Chelčického se zatím nepodařilo zjistit o mnoho vice, neŽ se dá vyčíst
z jeho spisů. Narodil se kolem r. 1390 a zemřel pravděpodobně koncem padesátých
let 15. století. Byl asi svobodným sedlákem v jihočeské vsi Chelčicích a tam žil
téměř celý život. Neprošel patrně vyšším školním vzděláním (sám připomíná
v Replice proti Biskrrpcovi svou malou znalost latiny) a neměl možnost seznámit se
v plném rozsahu se základními díly tradiční i reformní teologie své doby. Při
výbuchu revolučního hnutí byl v Praze a zde se stýkal s představiteli husitství;
to mu do jisté míry nahradilo stuďium latinské naučné literatury. Nedostatek škol.
ského vzdělání vedl Chelčického k tomu, že přistupoval k řešení sociálních i nábo-
ženských otázek s myšlenkovou originalitou a s důsledností prostého rozumu.
Vypracova| si tak svéráznou pracovní metodu, nezávislou na ustálené tradici doka-
zování svě<lectvími církevních autorit; omezovala se v podstatě na autoritu
Písma, známého širokým vrstvám.

První počátek literární tvorby Petra Chelčického je třeba klást do období
jeho pobytu v Praze (1419). Pro první období jeho spisovatelské činnosti je charak-
teristické vyrovnávání s díly i názory současníků, ať již strany pražské, nebo strany
táborské. Jeho literární dílo rostlo tedy vlastně z polemiky a mělo polemický ráz.
Tak jeho první spisek,o boji duchouní'm, vznikl ze sporu s Jakoubkem ze Stříbra
o právo na spravedlivou válku; Chelčický je odmítá. Spisek napsal Chelčický aŽ po
odchodu z Prahy (1421). Styk se svými přáteli a odpůrci neztratil Chelčický ani po
návratu do Chelčic (vyhledal jej zde např. Martin Húska-Loquis, Markold ze
Zbraslavic, Jan z Příbramě i Jan Rokycana) a z tohoto styku vznikala další díla'
traktát o ctrkuí suaté (po r. 142|), vyslovujicí jeho názory na původ a organizaci
církve, a pojednáni o troiím lťdu (asi r.1425), rozbírající kriticky uspořádánÍ fetrdální
společnosti, její rozdělení na pány, kněze a lid.Tento spisekje z prvních traktátů nej-
důležitější svým požadavkem rovnosti lidí. Tvorba Chelčického však polemicky na-
vazovala i na domácí tradici náboženskovýchovných tlěl v národním jazyce. Zestar-
ších auto-rů poutal Chelčického zvlášt Tomáš ze Stítného. Z jeho spisů samostatně
vzdělal Reěi besední; přepracování je zároveň kritikou názorů Stítného' nebot
Chelčický vynechával z předlohy výklady' s nimiž nesouhlasil, popř. na jejich místo
vkládal své vlastní názory (např. na ctěni svatýclr, na očistec, na vykořistování
obecného lidu vyššími stavy). Charakter polemický mají také spisky věnované
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otázkám bolrosiovirÝrn a nrorá]ním, podnicené Spory s teologem táborů l\'Íikulášem
Risku1rcerlr (o tčle božím, 1422; Replika proti Biskupcovi, kolem 1425) a s hlavotr
utrakvisticlré cÍrkve Janem Rokycarrorr; s ním cliskutoval t'e spisku Repli l<a proti
Rokycanor.i (1433-143,l) zcjména o poclrybném prospěclru, který plyne liclu z půso-
bení učenÝch teologů, a o víře v očisbec. V tomto l-r1rise sc však zároveřr r'yhrarri l
rozdíl tnezi názory Che,lčiclrého a rnltrvčíclr husitslrých stran v otázce euchar-istie,
tj. tčlesné přítornnosti I{ristovy v o]tářnÍ svátosti. Clrelčického stanovisko nepři-
pouštělo možnost, aby řešení této otťtzky bylo podnětern k věroučnému sblíŽení
s řínrskou církví, jak tomrr bylcr rr konzervativrrí praŽské strany. Z těchto sporů
a vyrovnávání s názory přátel i protivníků se formoval světový názor Cht.lčického.
Nenréně významnou úlohu pro jeho utváření však mě] těsný vztah k denní venkov-
ské skutečnosti, která Chelčického obklopovala a pod jejinž vlivenr se stal nrluvčínl
venkovského lidu. To je patrné y Posttle, která uzavjrá první období jeh<l tvorby
přinášejíc souhrn, i když prozatím ještě nikoli systém je}ro názorů.

PoráŽka revolučního hnutí a rrzavření kompaktát tvoří přelom v díle Chelčic-
kého. Hluboké zklamání se odrazilo v drobných traktátech druhého období jeho
tvorby. Často se zdá,žev nich promítá Chelčický do vize rozvrácené církve a společ-
nosti zklamání z výsledlrů revoluce' Nejvýraznějšínr dílem tohoto mysticizrrjÍcího
a vizionářského období je dvojí traktát o šelmě a obrazu jeiíem(1433)s nejostřejší
kritikou viádnoucí vrstvy.

K novému tvůrčímu činu dospívá pak Chelčiclrý až v letech čtyřicátých' kdy
vrc]rolícelé jeho dílo rozsáhlým spisem Siel uíerg, syntetizujícím názory Chelčické.
ho na církev a společnost, zejména z hlediska spravedlivého uspořádání prostých
vztalrů mezi lidmi. V závěrečném období své tvorby se Chelčický vracel téŽ k formě
drobných traktátů určených často konkrétním a<lresátům. Na rozdíl od svých
počátků se však jiŽ nestaví do úlohy odpůrce, nýbrŽ učitele; píše lrlavně pro členy
vznilrající jednoty bratrské, která se kolem něho již po řadu let formova]a. Přesto
však ani nyní nemizí z prací Chelčického polemický tón docela, jak ukazují např.
traktáty Řeč sv. Pavla o starém člověku nebo o staré a nové víře a o obcování
svatých.

Jako spisovatel vzdá]ený pražského centra a nezatížený tradiční učenost,í
vypracoval si Chelčický svérázný styl. .Ieho výraz, prosycený biblickými citáty,
není vybroušený a postrádá lehkosti. Chelčický rád kupí své představy do slrluků
a jeho věta, nemající úměrně členěnr,u stavbu, je 1lřetížená aŽ do ne1lřeh]ednosti.
Fřesto však projev Chelčického, nenucený a nevyunrťllkovaný, je dobře srozumitel-
ňý. Po stránce ideové si ceníme toho, Že Chelčický ciovedl odhalit příčinu bídy
selského ]idu a neúprosně kritizoval nespravediivost soudobého společenského
řádtr; jeho s]abina však byla v tom, Že odnrítl spravedlivý' ,,tělesný boj.., který
jedirrý mohl vést k rozřešení společenských rozporri.

o BoJ I  DUCFIovNÍM

Toto první dílo Chelčiclrého vzniklo t, |42| ze sporu s mistrem Jakoubkem ze
Stříbra o právo na spravedlivou válku. Chelčický vychází z bible jako z nejvyšší
autority a důsledně se staví na stanovisko rryjádřené v přikázání ,,Nezabiješ..;
odmítá jakoukoliv válku a připouští jen ,,duchovní boj.., tj. boj proti ďábelskému
pokušení. Traktát byl velmi závaŽný v době, kdy se stala přední otázkou dne obrana
českého státu proti Zikmundovi, protoŽe vlastně odsuzoval revoluční praxi a hlásal
trpnost. I kdyŽ jde o literární prvotinu, jeví se zde Chelčický již jako autor důsled-
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ného světového názoru; myšlenky zde zachycené nacházíme pak v různé formě
v celé jeho pozdčjší tvorbě. Jasně se zde vyslovuje proti učenosti čerpající jen ze
spisů autorit, ale nepřinášející nic k řešení otázek' samých.

A protož die Apoštol: ,,Vezměte meč ducha, jenž jest slovo božie!..
Nenie meč těla, ale ducha. ProtoŽ ten, ktoŽ podlé dr.rcha živ jest, rozumiet
ten tomu meči a ten muož bojovati tiem mečem duchovním proti ďáblu
duchovnie mu a chytrému, a]e lidé slepí a tělestni n €mohú v tom boji ďábiu
se brániti' nebo jeho nevidie, jsúce ve tmě jeho. Ale nepřipravuje tuto
Ápoštol lidí k bojuom tělestnj'm, pro{ož neve]í jim meče tělestného bráti.
Učí Apoštol Římeníny, aby poddáni byl i  římskému pohanu césař i ,  a die
Apoštol o jeho meči, že ,,dalmo nenosi jeho, ale učiní vuol i  boži,, ,  Někdy
tiem meče m mnoho h]av stíná svatým lidem, jakož i svatého Pavla zbavil
jest hlavy římského césaře meč. Protož darmo jest nebyl, ale buoh požíval
jeho na pomstu těch, kteř'i sú se jemu protivili. Ale to slovo když se die
''ne nadarmo meč nosí.., nenie s]ovo Života věčného, ale toto slovo ,,meč
ducha vezměte.., to jest slovo života věčného; nebo ktož má ten meč ducha,
muoŽ zbíti jím nepřátely duchovnie všecky, ale tiemto, ješto jeho darmo
nenosi césař a pohan řimský, ticm muoŽ živé zmořiti a do pekla je poslati.
Etc.

A dále die Apošt,ol: ,,Všelikú modlitbú mod]éce se po vše časy v duchu
a v nčm bdiece ve vše]ikém snaženství a prosbě za všec.ky svaté i za mě, aby
mi b1'la dána řeč v otevřeni úst mj'ch s doufáním známo učiniti tajemstvie
čtenie' pro rrěžto poselstvie ději v tomto i.etězu... To také ve]mi potiebné
jest k tcmuto boji duchovniemu modlenie, protoŽ po meči pravÍ o modlení.
Nebo i  spasitel  i 'ekl  jest: , ,Modlte se, a nevejdete v pokušenie.. .  A že tento
boj duchovní veškeren na pokušeni zá|eži, protoŽ z potřeby mají se modliti
ti ' ]iteříŽ v tenlo boj mají a chtie jiti, nebo to všecko oděnie, kteréŽ jest prvé
jmenoval, to nestači v tomto boj i  prot i  dáblu. A to dicm: ovšcm vždy
nestačí proti takové nepřiezni ukrulné a chytré to oděrrie. A také nestačí
pro náš nedostatek, tak že se ne vždy v to oděnie u plně obláčiemy po všecky
časy. Ani také pro to muož stačiti, nebo nižádná dobrota č]ověka zde na
ze mi ne má té moci' aby ostála před tú ukrutnú mocí ďábiovú, ale sama naj-
vyššie moc boŽie zachová človčka před tú mocí a zlostj ukrutnú dáblovú.

ProtoŽ ani rozurnějíce, ani mohúce sami od sebe k tomu boji přistúpiti,
máme se modliti bohu, Žádajice vŽd1'múdrosti, síIy i pomoci od boha, a ne-
tol iko pomoci, ale toho, aby nás ráči l  zachovati  od jeho vysoké chytrost i ,
ješto jest nad naši moc i smysl, aby on podlé svého diela, kťeréŽ jest počal
v nás děiat i  podlé mi]ost i  své nesmílné, tak aby dokonal. Neb ovšem bez
našeho zaslúŽenie vykúpil jest nás z rukú toho dábla ukrutného, takéŽ
dokoná to v milosrdenství svém. V uostřiehaní od našeho nepřietele ďábla,
od jeho vysoke zlosti my se máme pilně odieti neb obléci v uoděnie božie,
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což na nás zá|eŽi, aby námi nescházelo, což lra naší síle a opatrnosti jest.
A coŽ nám to nestačí, za to se máme modliti bohu, aby on nás posilnil
a zprostil z rukú dáblových. Nebo jisté jest to, když kto má neb zná se
v tomto nebezpečenství a volá k bohu, žádaje spomoci ocl něho, tehdy nemá
té moci ďábel tak' jakož chce, tak aby nad moc člověka mohl se pokusiti
o něho. Nebo milosrdenstvie božie nesmierné jest nad člověkem a nedopustí
viece pokusiti jeho, neŽ muoŽ snésti, a učiní prospěch pokušenÍm toho
čIověka, kterýž se modlí jernu u pokušení svém, a zprostí jeho od síly ne-
přietele. JakoŽ die svatý Petr.. ,,Zná pán bůh spravedlivé z pokušenie vysvo-
boditi, ale nemilostivé ke dni súdnému zachovati k mučení... Protož kdyŽ
zná pán buoh a chce vysvoboditi z pokušenie, tehdy velikú náději máme
t. něm poloŽiti a vŽdy často z úmysla modliti se jemu zato, aby on nás sám
ostřiehal a zprostil od zlosti šatanovy.

A potom velí Apoštol bdieti v něm ve všelikém snažerrství. A to všecko
pilné jest mieti k tomuto boji' bdieti pilně v něm patřiece na něho, kterak
bychom v něm ostáli právě skrze vieru a lásku ve všech stranách vierv
a právě abychom všemtr rozuměli, což potřebno jest v té vieře i v přikázaní
ieho. Tak máme v tom bdieti, aby on byl rozumien právě od nás. A také
máme bdieti v něm, patřiece na to, abychom nižádným obyčejem z něho
nebyli vytrženi jakožto z kořene svého. ProtoŽ vŽdy nad sebú pilnú stráŽ
ve všem majíce, coŽ činíme, i okolo sebe, aby ďábel, vida nás ubezpečené
a netbavé, i nepřistúpil zlostně k našemu srdci sobě nedalekému a tu by
nás ranil ranú smrtedlnú, kdeŽ bychom se nezhojili.

A die dále Apoštol ,,ve všelikém snaŽenství... A to vše pilné věci sú
k tomuto boji, o němŽ řeč máme. Nebo léni lidé nehodie se v tento boj, nebo
lenost jest oděnie ďáblovo proti tomu člověku. Ač by ďábel neměl jinudy
přístupu, ale skrze lenost bucle mieti, a velmi snadný, nebo se v lenost oděje,
dosiehne všeho člověka skrze ni. Ale snažnost shromazdí na se mnoho
dobrého a nutí boha, aby nám dobře udělal, jakož sám die: ,,Ktož hledá,
ten nalezne... A opět jinde die: ,,Majíciemu dáno bude,.. to jest majíciemu
žádost a snažnost a vieru. Protož ve všem snaženstvie jest potřebie nám,
nebo v zisk jest nám dán život tento, abychom mnoho úžitka shromazdili
do života věčného skrze snažné úsilé a skrze pokušenie mnohá tohoto
Života. Také snaŽnost ve všem jest potřebná pro ďábla, abychom jemu
příčiny nedávali proti sobě opúštěním dobrého a nechutným děláním dob-
rého, aby v nás skrze to nespatřil srdce neupřiemého a necelého, vida, a my
jako za dluh děláme skrrtky božie. A z tohoť opět rozumie ďábel, kterak má
přistúpiti k nám, nebo skrze lenost a nechutné dělánie skutkuov božích sami
se zradÍme ďáblu, Že on z toho srozumie, které věci muož uvésti na toho
člověka. Ješto tak necelé u bojích shledává ie' iakož příčinu najbližši uzří
ke zlému, v to jeho potiehne.

Potom die Apoštol, aby se modlili za svaté i za něho. Za svaté, kteř'í
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usilují zde v dobrých skutciech a v pokušeních. A to proto mají se za svaté
modliti, aby v dobrém zuostali. Nebo přikázanie boŽie jest k tomu, aby
jedni druhé milovali; protož z toho milovánie přikázaného mají se modliti
jedni za druhé za to, aby spaseni byli' v dobrém setrvajíce. Ale sám za se

85 s příčinú velí se modliti Apoštol. Potřebu zvláštní ukazuje, pro kterú jich
Žádá, aby se zaň modlili, řka, ,,aby mi dána byla řeč k mluvení a v otevření
úst mých známo učiniti tajemstvie čtenie s doufáním... A v té řeči ukazuje
Apoštol, že nenie dostatečnost v nižádném člověku k tomu, aby se mohl
naučiti v kterém umění takové věci, aby skrze to uměnie mohl učiniti známo

90 tajemstvie čtenie, ale musí tu býti dar boŽí zvláštní. A diem zvláští, nebo
ne každý dar k tomu dostatečen jest, nebo Apoštol měl jest dar boŽí
k tomu, aby zvěstoval čtenie, ale toho dokonalého daru neměl jest v tu
chvíli, aby mohl tajemstvie a múdrosti božie nebo skryté věci zvěděti, aby
to jiným k úžitku zjevil, nebo ani apoštolóm takové tajnosti nebyly sú

95 zjeveny tak prostě bez modlenie jich i jiných svatých lidí za ně.
Ale to jest hrozné přieliš nám tak nebezpečným lidem, ješto daróv

božích nemáme k takovým věcem velikým, aniž se za to modlíme, ani se
umieme modliti bohu za to, aby nám dary své dal k tomu, abychom mohli
zjeviti tajemstvie čtenie. ProtoŽ neúŽiteční, nemocní, neupřiemí sme,

100 a proto mnoho bluduov zjevujem skrze čtenie, toliko podlé měr cizích
smyslóv a nápisóv, ale sami sme mrtví a opuštění. Protož ne tajemstvie
pravdy skryté zjevujem ve čtení, ale bludy, kteřÍŽ sú v ďáblu skryti dávno,
pod slovy čtenie v lidi rozséváme. Jakaž známo jest to nynie v Čechách
veliké zlé a nebezpečné, kteréž proto jest přišlo, ješto mnoho jest těch

105 slepých učitelóv. Nebo když nic takoví lidé duchovní nevládnou věrou
a písmy podlé daruov božich a zjevenie světla duchovnieho, ale tak prostě
podlé nápisóv literních, ti nemohú nižádné psané liteře, ač jie mnoho bude,
nelze jest jim postihnúti pravého smysla viery bez daruov ducha svatélro.
A to vidíme nynie zjevně u vuodcích takor'ých, Že jediné vo tom pracují,

110 aby knih mnoho shromazdili rozličných doktoruov. Kclež které co nového
zvědie, an se zjeví, tak ihned kúpí to nebo najieti musí a mnoho peněz na to
naloŽiti nebo samému psáti jest. A když mnoho těch knih doktorských
shromazdie, tehdy se vzedmú v pýchu, jako by již mnoho uměli. Ale pro
ty mnohé knihy nic viery nepožívají, jedno proto, že nemohú zčísti ani

115 srozuměti těch knih mnohých, a druhé proto, žetimnozi doktorové nesrov-
nali sú se v nápisÍch svých. Jedni přiemo podlé viery vykládali sú písma,
a druzí slevovali a slabě položili sú a některé věci sú bludně vykládali, nebo
sami zlé životy vedli sú. ProtoŽ takoví syroví lidé, čtúce v těch knihách
mnohých, nespravie se u vieře. Nebo což jeden doktor tuze napomíná vo

120 chudobě kněŽské, že nemají zboŽie mieti, to druhý všecko oblehčí zase, že
mohú mieti. A tak o mnohých kusiech viery mají se odporně.

ProtoŽ kněstvo, ješto se ovšem zak|ádá na knihách, nespraví se tu,
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ale viece se spiete v rozumu. A že proto nic jist,ého nemohú ]idem praviti
z viery a té cesty apoštolské nenásleduji, aby se modlili sami, ani o to stojie,

725 aby se jiní lidé za ně modlili bohu, aby jim dal dar, aby mohli zjeviti tajné
Iozumy ve čtení popsané, ale zpolehše na mnohé knihy i mnie, by všecko
věděli, ale jistě žet nevědie pravdy čtenie, protož blúdie i s lidem, jako slepí
podié s{,ěny šánrajíce se. A]e tento svatý č]ověk z pokory Žádá od jiných,
aby za něho prosili boha, aby jemu dal ten dar, aby skrze něj mohl zjeviti

130 tajemstvie čtenie, ješto jest skryto v pismiech prorockých a v Zákoně
starém a v sloviech neznámých. Nebo čtenie jest pravda každá svědectvie
vydávající o Kristovi i o jeho cestách, a to v písrních Zákona starého
v podobenstvích a v s]oviech neznárných skryto jest.

Protož Apoštol daru Žádá od pána boha, aby mohl z těch písem pravdu
135 lidem zjeviti, aby tudy v lidu utvrdil pána JeŽíše Krista dokonale, aby nebyl

pohnut v pokušeních, v svodiech chytrých o Krista pána, v nižádné hřiechy
ani v bludy ani v kterú nevěru. Žádá toho daru, aby molrl směle mluviti,
jakož na něj slušie v Kristu, aby v tom lidu hrozném pohanském směle
mluvil, neboje se jich hruozy, neboje se pochyby. Nebo v lidu zmateném

140 zviáštieho daru potřebie jest, aby uměl v nich Krista ustaviti skrze pravdu
čtenie. Ale ktoŽ sám nerozumie čtení, ten prospěje v něm, jako ten v rataj-
ství, ktoŽ se jest hedbávím vyšívati naučil.

Také Žádá Apoštol čLenie pravé oznámiti, pro lrteréž poselstvie děje
sedě v řetěze. Ale tot zkazi, milý svatý Pavle, našim kněžím hru, ani mněli,
by na poduškách sediece, Že by měli poselstvie dieti, čtenie oznamujíce,
anebo usadiece se dva apoštoly na 40 kopách do roka, díli sú poselstvie ve
čt,ení na hradě v Praze i v jiných měs.Lech, a]e tento chudý v řetěze ne za
pŤiekopy, ne za zd,i u bezpečenství, ale do vsi Vavák nynie, ješto lidem núze
je st' ano je svodie, iúpie a tepou, a kněŽie, zlí nájemníci, do měst hrazených
za přiekopy utekli sú a vedú války jedni proti druhým s tiem lidem, s kte-
rýmŽ sú se tam zavi.eli. Ale Apošto] v řetěze děje poselstvie pro čtenie, ne na
peřinách, ne nad pečenými krtry, ani v jiných rozkošech, lépe jest v řetěze
prospěl, než nynie v tapartiech prospievají; lépe jest v řetěze prospěl tomu
lidu čtenim a uved] je mnohé lidi ve čtenie. A nebude-li ještě v té vuoli
kazatelóv, neprospěje čtení rric, ani zjevie pána JeŽíše Krista a jeho cest
lidem, neb vo trpělivosti umějí mnoho mluviti i l idem sprostným pokánie
těžká dávati, a sami se toho neclrtie prstem dotýkati i ti nosatÍ preláti.
Amen.

7 a 77n': Efez. 6,77 -20 _ 8: Řím. 73, 4; darmo zbytečně - 76 Etc. atd.
78 ve všelíkém snaženstuí ve vší snaze _ 20 (lěii Ťíkám, přináším; o lomto řetěru:

tj .  nejsa na svobodě _ 22: Mk 14'38; Luk. 22, 4a _ 2? se obló.či lmg ob]čkáme se -
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39 ab11 ndmi neschtizeto aby se našÍ vinou nerričilo _ 41 abg zprostíI aby vyprostil _
42 spomoci pomoci _ 43 nad moc proti usilování - 47-43:. 2 Petr. 2, 9

52 bdieli u něm: tj. v duchu' v bohu (srov. ř. 17-18) - 53-54 kterak bgchom
v něm osttili prduě... ue ušech strandch uÍerg jak bychom obstáli s jeho pomocí správně
po všech stránkách ve viře - 59.60 ubezpečené a netbaué uklidněné a nedbalé

63 léní lÍní - 64 oděníe výzbroj - 66 sftromazdí shromáŽdí - 67.68: Mat. 7, 8
a25,29 -69 snažnosÍ snahu _7o u zťs/c k prospěchu - 73-74 nechutnýmděIdntmdob.
rcho děláním dobrých sktttků s nechutí _ 74 neupříernéňo neupřímného _ 75 jako za
dlutr jako splátky na dluh, tj' z nutnosti; skutkg Óožie bohrrlibé skutky _ 7,7 srozumie
porozurní; m.uož uuésti můŽe dopustiti (v jakých věcech podlehne) _ 78 necelé ne-
odolné, nemuŽné

85 s přičinú odůvodněně _ 90 zultišt,t zvláštní
99 nemocní, neupřiemt slabí, nepřímí - 101 ndpisóu doslovných výklarlů (jako

protiklad k výkladům duchovním) - 107 ač jíe mnoho bude tÍeba by jich (psaných liter)
bylo mnoho - 109 tt uuodcích takouých na takových vůdcích _ 1tl najieti najmouti si
(na opisováni) . tlz samému psdti iest sám musí opisovat _ 714 nic nikterak; iedno
. . .druhé jednak. . .  za<lruhé; zóís lť přečíst i  -  118 s11rouí nezta lí  -  119 nesprauiese
nenapravl se - 120 oblehčt zlehčí, zneváŽi - Í2L mají se odporně odporují si

122 kněstuo kněŽstvo _ 126.|27 mnie, bg... věděIi domnívají se, Že vědÍ - 128
šdmaiíce se tápajíce _ t3t u sloviech nezndmlch řečí nesrozumitelnou

|4I.1'42 v ralaistuí v rolnictví
143.Í44 prelstuie děje sedě u řetězc: týká se Pavlova prohlášení k Židtm z tzv.

čestného vézenl, v němŽ byl držen v Řtmě v době, kdy se jako římský občan odvo.
lal proti iudeiským prokurátorům k římskému tribunálu - 146 dua apošlolg na 40
koptich do roka: míněn roční důchod z lary (pro |aráře a jeho zástupce) nebo ročni
důchod kanovníka _ 147-148 ne za přiekopy nikoli chráněn městským opevněním -
143 do vsi Vaudk do zapadlé vsi (srov. nč. expr. ,,díra..) - 149 zIí ruijemntci špatní
najatí pastýři (tj. duší) -152 ned /curg nad slepicemi - 153 u tapartiech v dlouhých
pláštÍch universitních hodnostářů _ 755 ani zjeoie a nezjevÍ, nevysvětlí

o TRoJÍM LIDU

V tomto traktátě' vzniklém kolem r. 1425, Chelčický rozbírá uspořádání
feudální společnosti a odmítá její rozdělení na stav panský, duchovní a poddanský.
V uvedeném dělení odhaluje projev nerovnosti mezi lidmi. Dovozuje, že nerovnost
lidí odporuje bibli, a rozváděje biblický obraz člověka, jeho hlavy a údů, ukazuje,
že poddaní jsou ve skutečnosti nositeli všech břemen společnosti a Živiteli ostatnich
stavů. VýstiŽně líčí tvrdý život ,,lidu obecného..' pohrdání, které jej postihuje,
a celé dílo uzavírá požadavkem lásky a vzájemné pomoci, ale i rovnosti mezi všemi
liclmi.

Takových věcí muož mnoho v písmě býti a každý jimi dovodÍ, což chce.
Ale coŽ se právě skrze písmo zak|áLdá, tak se pozná po tom, coŽ se na to
za|oženi staví. Mnoho vysokých a duchovních řečí skrze to dojení písem
a z toho potupné věci vyrostly sú a k bohu velmi protivné. Jedinéť jes[ to
příčinu v pÍsmě vzíti na pomoc svým úmysluom, ješto se zdá, by to písmo
ten úmysl mělo v sobě, což člověku v mysli jest. Ale čtení praví, Že nechodil
pán Ježíš do domu toho centuriona; ale kdyŽ jest ještě podál byl, poslal
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proti pánu Ježíšovi přátely své skrze ně řka: ,,I.{ejsem hoden, aby pod mú
sLřechu všel, ale tu jsa, jedno rci slovem,abrrdet zdráv sluha muoj... A tak
nenie jistoty, by s ním pán Ježíš ustně mluvil. Kterak tehdy povolal ho
k tomu, aby skrze moc spravoval církev jeho? Pakli jediné z toho duovod
jest, že jest chválil člověka z toho stavu rytířského, to snadně rnuoŽem
poznat| Že ne proto, že jest toho stavu, chválil jeho, ale pro vÍru. A poněvadž
pro samu víru, tehdy tím nemuož knižat za|ožiti pod víru Kristovu, ale
muoŽ kníŽatóm na příklad praviti jeho velikú víru, aby oni takéž věřili jako
on. Muož Kornelius, tohož stavu člověk, více chválen býti, ješto jest zevně
ducha svatého př'ijal' uvěř.iv kázani svatého Petra. Jináť jest věc chválenu
býti pro vieru a jiná býti povolánu v řácl s naučením, kteréž sluší k tomu
úřadu. A ještě více, když moc světská u vÍře Kristově misto rovné má
s věrným centurionem anebo rovnú s nÍm chválu u viře muož míti.

A že tomu za|oženl posluhuje aneb jeho potvrzuje řeč svatého Pavla,
kterúž mluví o duchovním tělu Kristovu a o údech toho těla, k tomuť dím:
jestJi spravecllivé za|oženíe o moci světské pod věrú Kristovú na centuriovi
neb na kterém pÍsmě Nového zá|<ona, že t'a moc jest třetí stránka toho těla
Kristova, tehdy řeč svatého Pavla o tom těle mluvená právě toho založenÍ
potvrdí a podlé těch řečÍ prvé mluvených právě to ukáže.

A Že chtě najprvé mluviti o tom těle Apoštol nazývá ty věci duchovní,
a chtě, aby o nich věděli lidé věrní, a to duchovenství vyčitá těmito řečmi
řka: ,,RozdÍIové sú milosti, a|e týž duch, rozdílové sú sluŽebnosti, a|e týž
pán, rozdílové sú skutkuov, a|e Lýž buoh, jenž dělá ve všech všecko, ale
každému dáno bývá zjeveni ducha k úžitku. Některému zajisté skrze ducha
dána bývá řeč múdrosti, některému řeč uměnie podlé téhoŽ ducha, někte-
rému víra v témž duchu, některému milost uzdravování v jednom dtrchu,
některému divuov činění, některému proročství, někomu tozeznání duchóv,
někomu rozličnost jazykuov, někomu vykládaní i'ečí. A to všecko činí jeden
a týž duch, rozclělrrje všent, jakž chce; neb jakoŽto jedno tělo jest a úduov
má mnoho, a všickni údové těla, ač koli jich jest' mnoho, však jedno tělo
sú... Iak Apoštol vyčítá tělo Kristovo všecko podlé drrchovních věcí, ale
o tomto tělu na tré přehnutém zevnitř v tělestných úřadech nečiní zmínky
žádné, aby tak odměřený lid na tré byl tělo Kristovo, ale milosti a clary
ducha svatého počítá mnohé, ješto rozdílně bývají dáni skrze ducha svatého
svatým lidettr, aby vespolek sobě slúžili, každý podlé zvláštního daru sobě
daného, jakož přirození úclor'é těla slúží sobě spolu. Ale rozdělenie na tré
lidu křestanského podlé děl tělestných a podlé moci světské a jiných úřa-
duov iělestných nemuoŽ v pravdě řečeno býti tělo Kristovo, nebo pod
takovým rozděleným lidem muoŽ býti svět, a mohú býti pod takovým roz.
dělením na tré všickni pekelníci, nepřítelé velicí bohu, ješto nepřÍslušejí
niŽádným obyčejem v tělo Kristovo. Ale ktoŽ mají ty pověděné dary ducha
svatého, ti sú praví údové těla Kristova a spolu jedno tělo Kristovo.
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50 A v této řeči svatého Pavla nevidím, by poslrrhovala neb potvrzovala
co o moci světské ani o tom rozděleni trojího lidu, jenž jest nazván tělem
Kristovým, neb ani sama slova svrchní svatého Pavla, ani jich rozum co
takového mluví podlé počtu trojího lidu. Neb jmenuje mnohé údy toho těla
a skutečnost jich, ovšem cluchovní, kteráž se děje skrze dary ducha svatého
obláštie každého údu jinak a jinak. Jakož v přirození těla mnozí údové mají
svornost a velikú hotovost k sluožbě jeclni druhým vespolek, každý podlé své
skutečnosti, takež ten život ducha svatého ve mnohých svatých, jsa skrze
rozdělené dary obláštnie v každém, snáší v jednu vuoli jeden rozum, aby
mnohých skutečnost byla kaŽdého prospěch a kaŽdého zase ke všem podlé
daru jemu daného. A to v nich muoŽ dělati sám ten život vnitřní ducha
svatého přebývajícího v nich. Ale tělo a krev nemuoŽ té svornosti a hoto-
vosti v prospěšné sluožbě ustanoviti mezi dvěma člověkoma, ani v jedné
čeledi,ješto následuji drrchu tělestného a své vlastní vuole a srdce pyšného.
ovšem té jednoty a milování společného tento truoj lid křestanský tělestný
a nesvornosti plný nemá a nebude na věky míti, neb svět jest a žádosti
světské toliko v sobě má. Probož počtení těla Kristova ztaké trojice nemuož
v pravdě řečeno býti' neb takové rozdělenie lidu na tři strany jest i mezi
pohany, neb slavně jest v nich stav knižeci, ješto spravedlnost svrchní
a zemskú mnohem pilnějí jednají v tom lidu neŽ zdejšÍ lenochové pod věrú,
neb mají u větší hruoze lid, poniž nesmí žádný druhému činiti křivdy.
ProtoŽ pokoj a spravedlnost zemská lépe stojí skrze knížata pohanská neŽ
skrze tyto změtence pod věrú, neb ještě té spravedlnosti v lidu svém netbají
činiti, jeliž je udarují, ožalují to nesnadně. Také mezi pohany jest lid robot.
ný, ješto vuoře a jiné věci dělá, a jsú kněŽí mezi nimi, ješto je svodí od
jednoho boha, stvořitele všech věcí, skrze mnohé bohy, jakož i mezi námi
jsú svuodce velicí: netoliko skrze bohy dřevěné, ale skrze věrné i.eči boží
a skrze všicku víru i skrze peklo i skrze nebe i svaté v nebi, tím vším táhnú
lidi od boha, a netoliko tak svodí, ale skrze samého boha svodí lidi od boha,
ukazujíce ho lestně s některé strany, aby jeho v lidech zkazili v té straně,
v který by ho měli naleznúti právě.

A poněvadž men pohany, ješto boha neznají, jest takové troje rozdě.
lení v lidu, ješto sobě spolu prospívají v některých věcech, a nejsú proto
tělo Kristovo,takéž mezi námi nejsú pro ty tělestné věci tělo Kristovo, kdyŽ
nejsú skrze dary ducha svatého zpósobeni v údy Kristovy, aby kaŽdý měl
v sobě Život milosti k úžitkuom jiných úduov. A meč pánuov sedláky ne-
spojí v jednotu mysli, ač je podrobí pod jho jako nevolné otroky, a stuol
rozkošný páně obveseli blázna kněze, aby jeho přízeň počítal úžitek víry,
protože se jeho břichu tlobře stalo u jeho stolu. A to všecko nenie dilo těla
Kristova, ale nemilostivých kvas a násilé chudých.

A ještě vÍce mluví svatý Pavel o těch údech těla Kristova a die: ,,Ne.
muož řieci voko ruce ,sktrtkuov tvých nepotřebuji,. ani hlava opět nohám
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dí ,nejste rni potřebrry,. ale mnohem více, ješl,o se zdají úďové těla, by byli
mrl lejší, potřebně' iší sú, a kteréŽ mníme neurozenější, ctí pokrýváme'
a l i teří jsú nepočestní údové naši, l rojnější počestnost ma.ií. Ale ctným našim

95 údóm nic není potřehí; ale buoh zř iedi l  [omu tělo, který nedostatek trpieše,
hojnější dávaje počestnost, aby nebylo rozdělenie v těle, ale aby téŽ jeden
o druhém spolu pečlivi byli údové; a ač co trpí jeden úd, trpí s ním všichni
údové, pakli se raduje jeden úd, všichni údové radují se s ním... A v té řeči
svatý Pavel o přirozeném těIu praví, kterak mnoho údóv v sobě má a kterak

100 není mezi nimi pohrzení rozdělené rovnost i ,  a le spolu péče jednčm o druhých
a prospěch pilný. A to u příkladě mluví, podobnaje k tomu tělo Kristovo
ducl lovní, ješto v pravdě podlé vÍry a mi losťi mnozí jako jedno tělo mohú
býti '  kaŽdý obláštní dary ducha svatého maje, aby j iným údóm prospěl
skrze ně. A zvláště váŽí Apoštol v té teči, Že od větčích k menšim a ku

105 potupnějším údóm nenie mrzkost i  ani pohrzení, jako by j ich s luožby nepo-
třebovali větčí údové, ale věLčí poctivosií zakrývaji se od větčích. A to váŽi
Apoštol, Že péčí o sobě mají spolu a pro jeden úd všickni se spolu zamuti
a trpie s ním; Iakéž všichni radují se u prospěchu jednoho.

A poněvadŽ tato řeč Apoštola jest duovod o tom těle Kristově z lidu
110 křesťanského na tré přehnutého, z pánóv, z kněŽi, z robotného lidu, tehdy

sluš e měřiti tuto řeč k tomu tělu, mírně-li padne jedno k druhému. A že tam
praví o torn těle, kterak moc svěLská má brániti dvú stránek a kněží učiti
maji dvě stránce a robotní lidé mají krmiti pány a knéži, robotně dobývati
j im jídla'  pití a platuov, a když má jít i  podlé duovodu, aby když trpí jeden

1'15 úd' trpě|i s ním všichni údové, kterak tehdy ti úctové hrbovatí, ješto meč
drží, jiné menšie údy dáví, zarmucují, tepú, sázejí do vězeni, obtěžují
robotami, úroky a jinými zámysly, že jako uvadlí chodie, a tito jako koni
obroční, sytí a prázni řehcí nad nimi, a kněží jako oči ostře v tom těle
hledíta na obě straně těla hlédajíce, kterak by zboŽi odřeli s nich a osobi|i je

120 sobě, a obojí spolu, páni i kněŽie, vozí se na robotném lidu, jakž sami ch|í.
Ó, kterak daleko sú ocl řeči svatého Pavla, aby trpěli všichni údové pro núzi
kaŽdého údal Tito pláčí, ano je Iúpí, vězie, šacují, a oni se smějí jich veliké
bídě. A poněvadŽ ti, ješto meč drží, sú ruce v tom těle a obecný lid nohy,
pohledme, coť činíta ruce nohám podlé pravdy Apoštolovy! Kťerak milé

L25 ponryšlenie jest o skutcích, kteréž ukazujeta ruce nohám, vždy se s nimi
obúvajice, aby se neurazily, neozábly a nezblátily! Pakli se ublátie, ihned
ruce myjetai utazi-|í se nohy, ihned ruce uváŽeta a léčÍta a prospěšnú sluožbu
ve všem ukáŽeta. Ale tyto ruce s mečem, ač sobě nohy co jísti dobudú, to
jim vydřeta, aniž tě ruce umíta co jiného ukázati těm nohám, jediné je lúpí.

130 A tě ruce držita meč. Které lékařství na ty nohy přiložíta? Jedirré že z nich
krve nacedíta a všelikak zamútíta a jako hovada sobě mrzká zLepeta, jichžto
sobě nic nevážie.

Ale snad díš: ,,To jest proto, že uemají poznánie, ale když by naučeni
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byli, mohli by jiným milostivi býti... K tomu dím: jediné stuoj na tom
s rozmyslem, že jich úřad skrze moc musí prospěch mítio v nižbázei a ukru.
tenství stojí; a pohne-li se k milosti, to jediné skrze nesnadné přímluvy
a skrze dary nahnut bude k milosti, aby hněv odpustil, neb někakú věcí,
ješto pro ni hrozí, chtě ji míti; pakli se z úmysla nachýlÍ k slitování a nebude
se hrdlovati s těmi nemúdrými lidmi, ješto milosti nerozumějí, ale opustí to,
co jest měl z úřadu činiti, a rozmnoži žaloby potomnie k sobě i o sobě. Nebo
neprospěje milost v těch, kteřiž pod milostí nejsú, ale pod |:ázni, a bude-li
bázeí odjata, tozmnoží se žaloba z činěnie mnohé křivdy. Protož moc skrze
milost sama se zkazi, a nebudú jeho vážiti, kdyŽ nebude bíti. A že pro ty
jest moc, ješto bez jha boŽího jsú a pod milost neslušejí, aby skrze moc
ukrutnú uhrozili nemúdré lidi, protožt musíť se písmo naplniti nad těmi
mocemi, že Iík, kořen vinný a oliva nebude kralovati, ale trn směle dí:
,,Jsem-li já králem nad vámi, vystúpiž oheň ze mne a spal vás všech...

A opět jsúJi páni a kněží hlava jako počtení údové toho těla a obecný
lid jako nohy potupnějšie, kterak daleko míra nedojde podlé této řeči, Že
kteří údové jsú neurozenější' ti hojnější čest mají od jiných úduov, ani jich
chrániet A jestJi to u pravdě tělo Kristovo ten truoj lid, tehdy sedláky,
pastýře a chodce maji v najvětší čest míti, ješto najmenší v uobci. Ale
daleko jest od toho. Neb těm hlavatým lidem sprostní a potupení lidé jsú
jako psi před očima;protožjiŽ nevidí, kterakého potupenie na ně vymysliti:
oni opar sedlský, oni búr, oni výr, oni srch, oni chlap - ne, hanba hojnější
cti od poctivějších úduov.

TakéŽ i to nesrovná se, ješto die, aby nebylo rozdělenie v těle, ale péče
spolu jedněch úduov o druhých. Daleko od kněŽí péče Pavlova o všech: ,,Kto
jest nemocen, a já nejsem, a kto se horší, a já se nezapálím hanbú?.. Takové

160 oči nejsú na zemi nyní. A obecný lid má mrzkost k obojím; tak sú je jiŽ
ztrýzni|i páni a kněží, žeto, co jim mají dávati aneb v čem jich poslúchati,
to vše s mrzkostÍ a reptánÍm, a to všecko daleko jest od společné rovnosti.
JsúJi takoví lidé údové těla l(ristova, z těch nerovností my jich nemuožem
poznati ani jich za to miti, aniž mohú pod toto býti, aby nebylo rozdÍlu

165 v těle, ale rovnost bez panování jedni nad druhými. Neb to jest přikázaní
Kristovo těm, kteří jsú údové těla jeho. Když se mezi nimi svár stal o to,
kdo by se z nich větčí zdál neb býti měl, tehdy Ježíš vece jim: ,,Králové
pohanští panují nad svými, a kteříŽ moc mají nad nimi, úředníci slovú;
ale vy ne tak; ale ktož větší jest mezi vámi, buď sluha jiných...A v tom jest

170 zjevně ukázal syn boŽí, Že to na pohany slušie, a ne na tento svět, ješto
neznají boha a z pýchy žádaji panovati jedni nad druhými. Ale svým die:
,,Vy ne tak budete jako pohané, Žádajíce se velebiti jedni nad druhé, ale
v rovnosti a skrze pokoru pocl jiné sluoŽbú se nížíce, jakož údové těla našeho
to ukazují, kterak nižádného výšeni mezi nimi nenie... ovšem kteréŽ duch

2 výbor z české literatury tIl2
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775 pravdy vede jako duchovní údy těla Kristova, nemáť místa mezi nimi
velebenie a panovánie tohoto světa.

Protož řeči svatého Pavla, což jich mluví tuto o těle Kristově duchovním,
nemolrú státi podlé počtu toho tělestného toho lidu trojiho, neb ty řeči jsú
ovšem duchovní, ješto mohú státi toliko na svatých lidech, ješto mají dary

180 ducha svatého a ješto se mohú sjednati skr:ze lásku v pravú jednotu, aby
každý z úmysla sám od sebe o druhém péči měl a v jeho núzi s nim se zamútil
a nad se jeho za lepšího měl a pilně všelikú sluožbú jiným hotov byl. A kdyŽ
takových s rozličnými dary ducha svatého mnoho bude, takoví budú tělo
Kristovo. A mezi tím i to dobře stane: budeJi kto který skutek tělestný nekl

185 dílo uměti, takéť nezmešká jiným poslúžiti tú věcí tělestnú' Ale ustaviti nad
sebú pána tělestného s mečem, aby osekával vokolo ridy mrtvé a jiné bezděčí
pudil' jiné u vězení sázel, hrdloval a jakž chtě poroboval, dalekoť jest to od
řeči svatého Pavla jako stolice Luciperova od Kristovy. Ale všeckot jest to
počet a změřenÍ oné ženy, ješto na hovadu sedí a spojila se s králi zemskými

190 a nazvala sobě zvláštie tělo Kristovo a místo v tom těle obdrŽela seděti
měkce a voziti se na tom lidu hovadném, kterýž nohami v těle nazývá, a se
králi zemskými, hlavú a rukama, jako najpoctivějšími údy v těle. Naposledy
duofáme bohu, že to tělo krvavé odkryje buoh, a nebude vrrněti jako tělo
Kristovo, ale ohavným smradem zapáchati bude jako tělo té veliké nevěstky,'

195 ješto sobě všecken svět usnúbila a ssála tučné věci jeho skrze krvavý bok
Kristuov a utěšenie svého smilství v jeho bolestných ranách rozšířila, pro-
cházenie rozkošného chladu v jeho trudném ustávaní zvolila za své utěšenie'
dřiemaní a spání věčné v pekle připravila jest světu skrze kříŽ Kristuov pod
věrú jeho, okojivši jej v tráveninách svých. Nedaj, bože, na' zemi prodlených

200 dní tobě, ješto se posmíváš nésti kříŽ Kristuov a miluješ svému bť.ichu ku-
chyni učiniti skrze něj! Taková řeč té druhé řeči etc.

o kněžství nevím, co bych tobě mírně psal, neb sám dávno svědectví
vydáváš o kněžich, že skutkové jich nepodobni sú u vás; jako na řešetě
prosáti sú skrze písma, skrze doktory a skrze vás. Báně plná hněvu boŽího

205 převrátila se na hlavu jich a snad neodmladie se skrze vás kořenové jich;
nerostte prokletí synové Kanaán, a ne Juda, zahubili sú dědictví boŽí, zah1ň
kořen jich; jakož sú učinili Kristovi a boiestem jeho, tak se staň zde životu
jichl Ale však toto dím: lrdyŽ spolu mnohé volání bude, nebude rnoci váŽeno
býti, neb rozum všech hlasuov zatratí se při množství společnóho volánie.

27o Takéž o kněžství přílišné drobenie rozumuov odejmú súd pravdy, že nebude
snadno povoliti Žádnému rozumu o tom.

Protož toto vŽdy vyznávám, že Kristus, syn boží, jest prar'ý a najvyšší
kněz Nového zákona, právem přísežným kněžství maje věčné, pro něž také
na věky muož spasiti, on biskup budúcého dobrého, přístojící před obličejern

215 božím, vŽdycky jsa živ k orodování za nás. Ten zde jsa v těle posvětil jest
dvanásti a sedmdesát a dva kněŽí, a poručiv jim stádo své, kteréhoŽ jcst
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rlobyl kt.ví svú, poslal jekázat na vešken svět čtení svého. Kteřížto naplníIi
sú sv1-m kázaním okršlek zemský a kteříŽto s velikú prací v chozeni, v lač-
nosti, v vězení' v nahotě' v postech, v modlitbách, v nepřízni lidské, v ža-

220 lářÍclr, v ranách a ve mnohém zamúcenÍ kázali sú, lidé chudí a pěší, bez
moci světské, niŽádného zaslíranie od světa nehledajíce, ale v samém
bohu svú náději kladťrce. Když se na ně sebra]i knižaLa a králi, místo všech
štítuov i pušek modlili sú se bolru, až se místo pohnulo s rrimi a naplněrri
ducha svatého káza|i sú s d'.lofaním slovo boŽí.Aknížata l<něžská i s pohany

225 nemohii sú jim nic učiniti, neb upřímo svú náději v samérn botru položili sú
a věrně stáli sú o navedenie stáda jeho, jakoŽto dobří pastýři ovec Kristo-
vých sloŽili sú Životy své. Tyť já mám za pravé kněŽí Kristovv a potom
všecky, kteři sú na jich šIépějích stáli a ještě stojí a konečně státi budú.
Takovít prospěji a úŽitky shromazdie do života věčného.

230 Ale ono kněžstvo, lrteréž ona nevěstka, ješto sedí na řÍmské stolici,
porodila volně bez bolesti, sedieci na podušlrách postavcových, a v měkkosti
života jich Život postaviia, toť sú synové prokletí, ješto sú boha beze cti
učinili před jeho nepřátely a před očima všech, jenž se jemu posmívají
a jménu jeho svatému se rúhaji pro jich mnohé bláznovství. Kteřižto všecky

235 tráveniny mateře své vylili sú, ti nynie prospívají, v horší blúdíce a mnohé
bez čísla po sobě v bludy zavodíce. Nepečliví o stádu božint, zlí nájemníci
v času pokušení ubekli sú od něho a zavřeli se na hradích a na městech, boje
strojíce a z lidí krev cedíce. Synové neš]echetní a vší nespravedlnosti na-
plněrrí tak všecko činí jako z kurvy syrlové, ješto studu a cti nemají. Ne.

240 ostanút na věky v domu božim a nebudeť jim v kořist stádo boží, kteréŽ
dali sú na rozchvátaní všeliké zvěi.i zemské. Ale že ty sám to všecko, což
sem pověděl, znáš, protoŽ muoj úmysl v krátké řeči již slyšíš, a k čemu jest
tobě potřeben, k tomu jeho dosti máš. Jinéhoť neumím k tvé potřebě psáti
o toln, jediné sem to psal, tobě zjevuje úmysl svój, a toto,ť, zviry za pravé

245 mám o kněžích dobř'ích i o zlých.
Ale o lidu obecrrém jakožto o třetí straně toho těla Kristova, o němŽ

prvé řeč byla, co by ti měli činiti, jsúce v tom těle, k prospěchu jiným údóm
těla tolroto, k t,omu dím: chceš-li hleděti k tomu odměření obvláštnímu na
tré lidu křestanského, tehdy z toho snadně poznáš,neb tu rozdělenie, který

250 iid jest v té straně robotného a že voráči, řemeslníci, rozlični kupci a kramáři
a rozliční nájemníci; ti mají dělati a těŽeti a na to dielo chovati tělestnú
potřebú panstvo a kněŽstvo. A jest-li to pravé počtení těla Kristova' tomu
snacitrě naučíš obec, at dělají snažně a vás kněží ať sú pilni a Žoldnéřuov
ntěstských, ješto hájejí zákona boŽího: s večera z města vyjíŽdějíce, i na-

255 vštěvují truhly a lrrávy secllslré aneb s čímž se potkaji. Flor]iví milovníci
zákona boŽího nemohú otrpěti nižádného sejra, kde se jeho doberú! Aie já
duolaje bohu do mé smrti nepovolím tomu rozttmu o těle Kristově, abyc,h jej
clltěl míti za pravý, abycir tak neskťovný dvój lid odečta, i vložil jej na obec,

L
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aby se na obci vozil, jak by sám chtěl, a ještě se za lepší měl v těle Kristově
260 neŽ ten obecný lid' ješto se na něm vozí, podrobivše je pod se ne jako údy

svého těla' ale jako hovada, jichŽto přetrhnutí neváží.
Ale zjevné jest' že pro tu příčinu přílišné množství rozšířilo se jest roz-

ličrrého kněžstva a panstva, že všichni chtí pány býti, panošerni' žoldnéři.
Neb snadno jest na tltrstých koních jezditi, hroziti a hrdě mluviti, clrlapy

265 a výry sprostným lidem dávati a odřieti je jako lípu a hlavu jim zbíti
a vŽdycky hojně jísti a píti dobře a najlepší věci, prázniti, túlati, a s místa
na místo, bez úŽitka marnosti mluviti a rozličné hříchy bez súdu páchati.
Takových hrdláčóv přílišné rozmnožení všudy po hradích a po městech jest,
ješto neb skrze moc násilé činí obcem, arreb platy berúce doma dobrá bydla

270 na to maji, hodují a prázný život na to vedú. Protož aby to jako víra byla
křesťanóm, rozděléce na tré lidi, i počísti to nerovné rozdělenie tělem Kris-
tovým a nadělati pánuov jedněch rrad druhými, aby je tiskli a násilé jim
činili a vždy aby s oněmi, kteréž potlačují, úclové jednoho těla počítáni byli,
toho pohanóm pójčme, ale u víru Kristovu a v jeho duchovní tělo na věky

275 nevejde. A táŽ příčina co jest mnichuov mnohotvárně peřestých r'ozmnožila,
kanovnikuov, křižovníkuov, zákonníkuov a jiných všech kněží co jest skrze
to' ješto jako páni rozkošně jedí a piií a vodívají se ve mnohá a v drahá
rúcha, domy vysoké a pokoje čisté dělajÍ a zahálejí. A to všecko na krev
obce robotné jednají, skrze mnohé vymyšlené lži na obci toho dobývajíce,

280 ne jako na údech spolnr jednoho těla, ale jako na psech sobě posměšných.

t douodí dokáže _ 2 prduě opravdu _ 2-3 na založení na základ, na podklad, na
zdůvodněni _ 3 slcrze to dojení pÍsem tÍm neustálým '"1yuŽíváním, citováním bible
a spisů církevních učitelů _ 5 příčinu argument _ 7 centuriona setníka; podtil opodá| -
8-9: Mat' 8' 8; Luk. 7,7; abg ušel abys vešel - |0 bg mluuil že mluvil; tehdg teďy _
74 založtti pod viru zdůvodniti přÍslušnost k víře - 16 Kornelius.. podle Skutk. jméno
setníka, na něhoŽ při kázáni Petrově sestoupil duch svatý; lešÍo poněvaďž; zeuně
zjevně, veřejně - 18 u řcÍd v postavenÍ, v úřad - 19 rounc stejné

27 posluhuje slouŽí, pomáhá - 24 na kterém pismě v některé části, knize
29-38 : 1 Kor. 72, 4-12 _ 34 rozezndnt duchóu třÍděnÍ duchů _ 39 přehnutém ze.

unitř rozďě|eném navenek; u těIestných úřadech v světských úřadech _ 40 odměřený
Iid na tré lid rozdělený ve tři stavy _ 45-46 pod takouým rozděIeným lidem muož býti
suáÍ takovéto rozdělení lidu můŽe být svět' tj. světský život - 47 pekelní'ci lidé
patřící do pekla, zatracenci

54 slcutečnost pravou podstatu _ 55 obltištie zvláštní - 58 sndšÍ spojuje - 6o děIati
působit * 66 počtení vyvozování _ 68-69 surchnt a zemskú nejvyššÍ a svčtskou - 70
poniž poněvaďž - 72 skrze tgto změtence pod uěrú prostřednictvím těchto pobloudilců
hlásÍcÍch se k vÍře _ 73 jeliž kdyŽ' sotvaŽe; udaruit obdarují; ožaluii to nesnadně těŽce
si na to stěŽují _ 74 vuoře oře; suodÍ svádějí' odvádějí _ 76 aěrné pravověrné, věro-
hodné _ 79 lestně lstivě - 80 prduě právem, správně

86 ač jestliže - 86-87 stuol rozkošný pdně bohatý panský stůl - 89 nemilostiuých
kuas hodovánÍ nešlechetnýcb; ndsilé chudých násilí na chudých

90-98: 1 Kor. 12, 27-26 _ 92-93 bg bgli mdleiší i kdyŽ jsou slabši - 93 mntme
neurozenější' pokládáme za méně urozené _ 94 nepočestní nehodní úcty - 96 rozděIeníe
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rozdíl - 96-97 abg též jeden o druhém spolu pečIivi Dgrť aby také jeden druhému po-
máhali _ 700 pohrzent rozdělené roonosti pohrdání pro nerovnost - 101 podobnaie při-
rovnávaje, kdyŽ srovnává _ 104 adží oceňlje' přikládá váhu - 1o7 péči o sobě mait
spoluvzá iemněosebepečují;  sezamútí zarmoutí se -  108 raduiíseuprospěchuta.
dují se z prospěchu

709 duouod důkaz - 771 měřití tuto řeč k tomu Ídlu srovnati tuto řeč s tímto tě-
lem; mirně-li padne padne-li podle míry _ 7|3 duě strd.nce (duál) dva stavy; robolně
pracně, namáhavě - 775 hrbooolí mající erby' tj. šlechta _ 1|6 dtivt utiskují - 117
zdmgslg dmysly - 718 obročnÍ mající dobrou, pravidelnou stravu (bez břemene);
řeňcí řehtaji - t79 hledíla na obě straně (duál) dívajÍ se na obě strany; zbožt majetek -
119-120 kterakbg... osoÓÍlí jesobě jak by je uchvátil i pro sebe _ 722 uězie,šacujt
vězní, obírajl - 724-725 čintta... ukazujeta (duál) činÍ... prokazují - 126 abg se ne-
urazilg aby se neporanily -727 mgieta... uuóžeta aléčitct (duál) myjí. .. ováži a léčÍ-
728 ukd.žeta (duál) prokáž1; ač sobě... co jIsti dobudti jestliže získají obŽivu - 12g tě
ruce umita (duál) ty ruce umějí; iediné je lúpi jen je olupujÍ - 130 lékařsÍuÍ léky _
131 zamúttla (duál) zarmoutí, způsobí trápení; ztepeta (duál) zbijÍ

|33 nemajÍ pozruinie neznajÍ - 134-135 jediné stuoi natoms rozmgslem jedině bud
o tom pevně přesvědčen - 137 nahnuÍ Dude bude pohnut, přikloní se; abg odpustil aby
opustil, zanechal _ 738 z úmgsla úmyslně - 14o potomnie pozdější _ 744 pod milost
neslušeji milost (boŽí) jim nepřísluši . 744-745 abg uhrozíIi aby zastrašili _ 746 Ítk,
kořen vinný a olioa fíkovník, vinná réva a oliva, tj. nejušlechtilejšt ze stromů; na-
tážkana biblickou parabolu (Soudc. 9'8-15)' v nÍŽ zmÍněné rostliny odmítají vládu
nad ostatnÍmi, aby se nemusely vzdát péče o své plody, jírr.iž prospÍvají lidem i bo-
hu -  147: podle Soudc.  9,  8-15

\48 počtení kterým se dostává cti,vážen1_ 752 chodce pěšce, Žebráky; u uobci ve
společnosti _ 153 hlaoalým vysoce postaveným, mocným - 755 opar sedlský... búr
hňup selský... chrapoun; srclr pův. sršeň, zde hanlivě sedlák _!56 poctiaěišíchcti.
hodnějších

157 nesrovnd. se nesrovnává se, nesouhlasÍ - 158-159: 2 Kor. 71,29 _ 160 mrzkost
oŠklivost, odpor - 764 pod toto býti podle toho býti - 167-169: Luk.22,25-26_
|72-174z Řím. 12, 3-5

778 stdti podlé počtu toho těIestného míti platnost v konkrétnim chápání, stnyslu -
779 oušem zce|a _ 180 se siednati srovnati se _ 181 z úmgsla podle svého rozhod-
nutt _ 1B4 slane bude - 184-185 skutek těIestný neb dílo znalost pozemských prací
(řemesla apod.) _ t86 bezděčÍ bezděčně' proti vůli - 186-187 abg pudil aby zapuzoval,
odstraňoval _ 787 abg hrdloua| a iakž chtě poroboual aby škrtil a jak chce utlačoval _
188-192: srov. Zjev. kap. 17; toto místo pak podrobněji rozebráno ve zvláštním trak-
tátu Chelčického o šelmě a obrazu jejiem a v traktátu Jiná řeč o šelmě a obrazu
jejiem (v. zde na s. 31) _ |89 počet a změřent výčet (vlastnostÍ) a příměr' přirovnání -
790 nazoala soDď přisvoji|a si; zvld.štie vlastní _ 797 houadném zotročeném jako doby-
tek _ 195 sobě usnúbila zaváza|a si - 197 u uslduant v umdlévání - 199 okoiÍušť na-
sytivši; v trdueninóch suýcň svými jedy' tj. otravnými myšlenkami1' prodlenýchpro-
dloužených, dalších _ 2o0 iešto se posmÍvóš nésÍi který zlehčuješ to, Že bys měl nésti -
200-201 miluješ... učiniti raději učiníš _ 201 takood řeč té druhé řeči takový je smysl
druhého místa (z bible' tj. o šelmě)

202 tobě: podle míněni Urbánkova je adresátem zde osloveným táborský kněz
Markold ze Zbras|ayic - 203 nepodobni nenáleŽití, neslušní _ 204 prosdti sú skrze
ptsma,skrze doktorg..tj. poďrobně o nich pojednává bib]e a teologické spisy církev-
nich autorit _ 205 neodm|adie se neomladí se - 206 sgnooé Kanadn, a ne Juda:
Kanaánští byli jednÍm z kmenů, který obýval Palestinu před přÍchodem lzraelittl

-L---
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a s nimiŽ Izraelité museli bojovat; zde citát mÍněn ve smyslu: prokletí pohané, nikoli
l<řesťané - 2o9 zatrati se ztrat.i se - 210 drobenie rozumuov podrobné probíránÍ názorů

214 přistojícÍ stojící - 216 duandsti a sedmdesat a dua kněži: týká se apošto|ů
a tzv. prvnÍch učedníků (srov. Lul<. 10' 1); poručio svěřiv _ 22| zastíranie ochrany -
222 se na ně sebrali spojili se proti nim _ 223-224 napInění ducha suatého naplněni
duchem svatým _ 225 upřtmo suú nddě ji u samém bohu položilí sú přímo v samotného
boha složili svou naději, jejich jedinou naději byl sám bůh - 226 stti l isú o nzuedenie
usilovali o správné vedení, o uvedení na správnou cestu - 228 konečně aŽ do l<once

237 postaocouých hedvábných - 235 o horší blúdtce upadajíce do ještě horšich
bludů - 236 bez čÍsla nesčísln é; zaoodíce zavárlě jíce; zli ndjemnící špatní nai atÍ pastýři
(duší)' kněŽi(označení podle biblického podobenství) - 237-238 boje stroiice bojuiice,
válčíce _ 24| na rozchodtaní na rozchváceni - 242 úmysl smýšlení - 244 z utťg poďIe
víry

248 k tomu odměření obuItLštntmu k tomu zvláštnímu rozdělení _ 25t nd.jemníci
najatí dělníci' nádeníci; těžeti t.éŽítt' vyráběti _ 25L-252 na to dielo chooati' tělestnú
potřebú tou prací zabezpečovati hmotnými potřebami - 254 hdiejí hájí' bránÍ; s ueče.
ra navečer - 256 otrpěti strpěti; se ieho doberú se k němu dostanou - 258 na obec na
společnost _ 260 iešto se na něm oozt po němŽ se vozi, který utlačuje _ 26t přetrhnutt
neodijt ztrhání nepřikládá váhu

264-265 chlapg a uýrg sprostnýmlidem dduali prostým lidem nadávati chlapů a vý.
rů - 266 prdzniti zaháleti - 267 bez sridu beztrestně - 268 hrdldčóu Žroutů _ 269 neb ...,
t tnebbuď. . .n:bo-270 prdznýžiuotzahá lčivýžívoL-274pójčmepřenechme,ponechme-
275 A ttiž příčina, co.,. a t.áž pťičina je to' která; peřestýeh pestrých, různobarev-
ných - 276 ztikonntkuou řeholnÍků, mnichů _ 278 čisté pěkné - 278-279 nakreo...
iednají na účet... pořizuji

POST I LA

Chelčického rozsáirlá Postila, vzniklá okolo r. 1435, je důleŽitá předevšírn
svým zaměřením k životní praxi. Ve výkladu jednotlivých evangelních textů
Chelčický nesměřuje k abstraktním otázkám, ale nacházi záminku, aby vyloŽil své
názory na církev, společnost a moráIku; např. v naší ukázce slouŽí Chelčickému
biblický příklad o bohatci a Lazarovi jako výchorlisko k ostré kritice Života boha-
tých. Jde o názory' které dílčím způsobem zachytil jiŽ v dílech předchozího období,
ale nyní je shrnuje. Přitom nešetří ostrou kritikou vedenou z hlediska lirlu. Postila
byla velmi populární, jak dokazuje skutečnost, žebyl.a ještě téměř sto let po svém
vzniku dvakrát vytištěna (1522 aL532).

NEDĚLE PRvÁ Po SVATÉ TRoJICI

Čtenie svatého Lukáše v kap. 16

V ten čas řekl pán Ježíš učedlníkóm svým: ,,Člověk jeden byl bohatý

a obláčel se v zlatohlav a v kment a hodoval na každý den rozkošně. I byl

jeden žebrák, jménem Lazar, kterýŽto ležel u vrat jeho, pln jsa nežituov,

žádaje nasycen býti drobty, kteří padali s stolu bohatce, a Žádný jemu ne-
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dával; ale i psi přicházejíce lízali nežity jeho. I stalo se jest, že umřel žebrák

a nesen jest od anjeluov do přiebytka Abrahámova. Umřel jest také i boha.

tec a pohřben jest v pekle. Tehdy pozdvihl očí svých, kdyŽ byl v mukách,

uzřel Abraháma z daleka a Lazara v luonu jeho. A on volaje řekl: ,otče

Abraháme, smiluj se nade mnú a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého

u vodě, at svlaží jazyk muoj, neb se mučím v tomto plameni.. I řekl jemu

Abrahám: ,Synu, rozporneň se, že jsi bral dobré věci v životě svém, aLazar

též z|é. Protož nynie tento se těší, ale ty se mučíš. A v tom ve všem mezi

námi a vámi cíl veliký utvrzen jest, že ti' kteříž chtí odsud k vám jíti, ne-

mohú, ani odorrud sem přijíti.. I řekl: ,Prosím tebe, otče, aby ho poslal do

domu otce mého, neb mám pět bratruov, at jim svedčí, ať by i oni nepřišli

do tohoto místa muk.. I řekl jemu Abrahám: ,Majíť Mojžíše a proroky,

nechť jich poslúchají.. A on řekl: ,Nic, otče Abraháme, ale když by kto

z mrtvých šel k nim, pokání by činili.. I řekl jemu: ,PoněvadŽ Mojžíše

a prorokuov neposlúchají, aniž byé kto z mrtvých vstal, uvěří jemu.. ..

V tomto čtení spasitel ukazuje dva životy dvú člověkuo všem lidem,
aby jej měli před očima jako Živé dvě zrcadle, aby bohatí, majÍce před
očima bohatce pohřbeného v pekle, varovali se pýchy, rozkoší, lakomství,
kteréžto tři hřiechy měl jest tento bohatec na sobě a pro ně v pekle pohře.
ben. A chudí duchem, patříce naLazara nemocného a bídy plného, aby po-
těšení měii a v pokoře nríle trpěli biedu na těle a zámutky zde snášeli za
krátký čas, majíce náději' že s Lazarem budú odpočievati. Nebo pán JeŽíŠ
podobně jako dva řebříky před očima všem postavil jest. Jeden, po němž
vstupují do přiebytka Abrahámova' a to jest Lazaruov život bolestný a lač-
ný, a druhý, po němŽ sstupují do pekla, a to jest život bohatcuov rozkoš.
ný a sytý. Řebřík ten bohatcuo udělán jest z pýchy a z rozkoší a nemilo-
srdenstvím sevřien. Protož potřebí jest poptati se kaŽdý sebe' po kterém
řebříku jdeme, k bohatci-li skrze rozkoši do pekla, či-li k Lazarovi skrze
clrudollu a bolesti v odpočinutí.

A že die pán: ,'Byl člověk jeden bohatý...Byl a již ho není, byl na malý
čas a dnové jeho jako stien pominuli sú, málo se v rozkošech pokochal
a v okamžení do pekla sstúpi|, za ma|ý rozkoší svých čas věčný pohřeb
v pekle nalezl. Jeden byl, osamělý a sirý bez boha, ač byl zástupy podlé
těla obklíčen a bohat, ale na duši chudý. Jméno toho bohatce pán zam|če|,
nebo jesL zde bylo zpýchy povýšeno a zvelebeno, protoŽ jest tam od pravdy
zamlčáno a v zapomenutí věčné dáno.
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I vyčítá pán pořád jeho život a die: ,,A obláčel se v zlatohlav a
v kment,.. k oku lidem, pro zvelebení pýchy své, aby se jemu klaněli
a chválili jej, že se páně milost čistě a slavně připravila.

A die dále: ,,A hodoval na každý den rozkošně,.. to jest v hojnosti ne.
skrovně, s rozmnožením pokrmuov a nápojuov k rozkoši připravených,
a to činil na každý den, aby ho nikdy rozkoš nepominula' aby se žádost těla
ustavičně pásla a nedala v se hladu dopadnúti. A die tu ,,stkvostně.., jedno
na zchlúbu, druhé pro rozkoš v kořenich vonných a v tučnostech chut dáva-
jících. A tu se vše stkvělo, netoliko krmě, ale mísy, lŽíce, taléři, lroflíkovén
konve, stoly od střiebra a od zlata a od jiných drahostí, aby se oči pásly
a bylo se jim čím chlubiti, Že páně milost počestně u svýho stolu bydlí.
A někdy u těch bohatých viece pýcha jie nežli usta. A na takových hodo-
váních obyčejně bývá veselé, húsle, buben, píštěly a písně chutné. Protož
co jest takový lid, jediné přezlého zúfanie, ješto náděje budúcieho dobrého,
aby jemu podlé slibuov boŽích přišlo, nemá? Protož ten Život pase a hledá
jemu rozkoši, což najvíce muož, drže se onoho písma: ,,Jezme a pijme, a zítra
zemřeme... A takoví lidé náramně stojí o zbožie, kterak by koli jeho dobyti
mohli, buď násilím, lúpežem, zlodějstvem, nevěrami, lichvami i jinými
obyčeji, aby nahromaždiece jeho, založili na ně ustavičné hodovánie a roz-
koši, v nichŽ žádají život skonati. Protož tento bohatec v pekle pohřebený
množství má následovníkuov: králuov, kniežat, pánuo, rytieřuov, měšta-
nuov i sedlákuov mnohých. NébrŽ i kněží a preláti kniežatóm a pánóm se
u stoluov rovnají. Co kde najdražšího a najchutnějšieho k jiedlu a k pití,
to kněží se pány sehlti a den ode dne ty rozkošné krmě a pití mieti chtí-
A takový stuol bohatcuov najviece jest kněží nasvětil neúžitečných, těles-
ných a slepých, ješto přieliš křesťanstvo pohoršu ji a kazi, TéŽ oděvy tako.
véž jako bohatec nynie nesú, zlatohlavové, posbavcové, od perel, od kame.
nie drahého, i což najdražšího v světě na|ézti mohú. Kto by také vypsal
pýchu ženskú v oděvích? Mám za to, že ani bohatec, ani jeho Žena takové
pýchy a rozkoši neměl jest, jako ženy nynie mají. A on pro své pyšné rúcho
pohřeben jest v pekle. A nynie již nižádný hřiech nenie, ale vše slušie a pocti-
vost a čistota jest. Byť hřiech nebyl v takových pýchách choditi, nikdy by
tak těŽkého zatracenie bohatcova neohlásil Kristus pro oděv drahý a Íoz-
košný, ani by chválil Jana Křtitele z srstí velblúdových. A ktož nosí rúcho
hesovné a dvornostmi rozličnými zkrájené a zstříhané, ten svú poběhlost
vnitřní okazuje, že jest v mysli své takový, jakož zpuosob oděvu jeho uka-
zuje. Protož, by to svět mohl znáti, kterak jest přieliš obtiežen hřiechy
bohatcovými - již nechaje toho, Že pro ně v pekle pohřeben bude, ale co
zlého a těŽkého zde přítomně má _ mohl by sobě stesknúti s těmi hříchy
mnohými. Nebo pro pýchu v oděvích drahých, pro lakotu v pokrmích
rozkošných a hodováních častých mnoho musí honiti, a neustíhá. Neb ta-
kové pýše a lakotě bezedné nemuož někdv královstvie veliké stačiti králi
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ani panství pánu. Musí násilé činiti chudině své i ne své. A panoši nestačí
sto kop platu, hospodářstvie všecko i s nábytky. Vše to pýcha a lakota
sehltí a prokvasí, že jiŽ jeclno slóve pánem, ale dlužen jest druhým, Že
k zaplacení všecken statek nepostačí. Takéž řemesla vždy loví a drou jedni
druhé, nebo lakota a pýcha pudi je k tomu.

Ale kdyŽ jest spasitel pověděl o bohatém, kterak se jemu zde štastně
dálo ve cti tohoto světa a v rozkošech ustavičného hodovánie, již potom
také praví o chudém Lazarovi, v kteraké biedě a v nedostatcích ztráven jest
zde Život jeho, a die: ,,A byl jeden žebrák jménem Lazar, kterýŽ leŽal u vrat'
jeho, nežituov plný, žádaje nasycen býti z drobtuov, kteÍiž padali s stolu
bohatce; a nižádný jemu nedával, ale i psi přicházejíce lízali neŽity jeho...

Touto řečí věrný, múdrý a dobrý řečnik při chudého vypravuje a tiem
hřiech bohatcuo obtěžuje. Nebo řekl-li by bohatec, chtě se vymlúvati:
,,Mnoho jest bylo chudých, nemohl sem všech nadati,.. nebo: ,,Almužny
jest nepotřeboval, . .  nebo: , ,Neznal sem jeho,..  nebo ,,Mohl jest sobě vy.
dělati,.. nebo: ,,Nevěděl sem, kde leží,.. nelro: ,,Činil se jest nemocen' a ne-
jsa,. .  nebo: , ,NeŽádal jest, . .  nebo: , ,Chtěl jest penězóm nebo lahodným
krmiem,.. nebo: ,,Však mu jest čeled dávala,.. tY všecky výmluvy, každú
zvláštními slovy, tuto potupil jest a milosrdnější psy ukázal neŽli pána
i s čeledi jeho. Protož psi, hovada němá, líŽíce nemocného Lazara, odsúdí
hřiešníky ty nemilosrdné. A takovít sú i nvnější bohatci, ješto sami mnoho
sehltají s čeledmi svými práznými, ještě se pickujÍ jako koňové a smilni na
jichzboži a kaší se rozličně, dvornosti v oděviech vymýšlejíce. Ale o milosti
chudých tu nemluv! Více jie uzříš k psuom nežli k chudým. Těchť dosti mie-
vají, chrtuov, vyžlat, ohařuov, a hojně je chlebem krmí. Psíky také chlu-
paté mají, ty pak na polštářich podlé sebe kladú, do lázrrě je nosi, myjí, češí,
maso kupují a vaří jim. Ale Lazar chudý nemá poč k jich stolu, smrďal by
jim. Někdy roznemuož se u nich člověk; ihned s ním se dvora pcrspieší' aLr-v.
na ně z něho smrt nepřišla.

Potom die čtenie: ,,I stalo se jest, že umřel žebrák a nesen jest od
anjeluov do přiebytku nebo do luona Abrahámova. Umřel jest i bohatec
a pohřben jest v pekle... Ukázav spasitel napřed Život bohatce i chudého,
kterak na krátký čas zde bohatcuov přeběhl jest v dobrém bydle, v rozkoši
a ve cti krátké a marné jako stín pominul, a chudého život v hubenství
a v bolestech' jiŽ tuto ukazuje obú dvú odplatu věčnú a opět nerovnú
a velmi změněnú, bohatého rozkoši v muky ohně a chudého bolesti v radost.
Ale prvé v přiebytku zdejšim bohatého položil jest, ale tuto jiŽ chudobu
napřed pokládá' aby v tom ukázal, že se zde bohatí napřed předkládaji
jiným a předcházejí v slávě, v moci, v rozkoši, v panování, ale chudí vžrty
s hanbú u nich, vždy křiví a utištění jsúce nazad se vlekú, jsúc jako psi
před očima bohatých. Protož již se jest teď kolo obrátilo zpět' jíž bohatec
nazad leze, bíden jsa' ale chudý jiŽ v radosti stojí, napřed jsa postaven.
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A protoŽ die: ,,A nesen jest od anjeluov do luona Abrahámova... Brzká
proměna stala se jest na Lazarovi, krátké utrpenie přeběhlo a věčné uťěšenie
jemu nastalo. Kterýž nedávno opuštěn byl od lidí, nižádného pohodlička
ani sluŽby od nich v své biedě nemaje, jediné psy nrěl, ktetiž neŽity jeho

130 | izal i .  J iŽ teď anjelové nesú jej,  ne jeden, ale mnozí, aby jemu hojná odplata
byla za opuštěnie lidské služba anjelská. Pro|oŽ tyt'o věci pravené k niději
spravedlivých připraveny jsú, kteříž by boha zde slrpěli, by jim byl kto
věře; ale málo se jich na to obrátí. A že jest divný pán buoh v svých sou-
dech, jenŽ podlé vuole své provede svaté, některé uloŽí v nemocech, aby

135 kysali v neduziech a ukrutnými bolestmi stieráni byli mnoho časuov, někdy
snad proto, aby tresktáni by|i za prvni hřiechy a očištěni byli od nich těmi
bolesbmi, anebo aby zachováni byli od budúcích, aby v ně nevpadli skrze
svobodu těla zdravého. A nělidy pán buoh nemoci dává pro větčí odplaty,
a to muož na Lazarovi známo býti.

140 Jiné zvoluje s životy dobrými, aby sami od sebe, z dobré vuole Život
I,azaruov na se brali, chudobu, umenšenie, nedostatky zvolujíce' rozkošmi
a hojnosl,mi zbytečnými pohrzejíce, skrovtrě Živi  isúce.

A někteří jsú k tomu u vieře přišli' Že netoliko nedostatky těla strpie-
vají, ale i životy své pro jméno pána Krista na smrt vydávajÍ. A takoví

t45 všickni mají diel s Lazarem v úzkém zde a bolestném živobě a potom v ra.
dosti s anjely. Ale kteříŽ nic I'azarovi v životě bolestném nebudú z milosti
podobni, také oni v radosti účastni jeho budú.

Die dále spasitel i o bohatém: ',Umřel jest i bohatec a pohřeben jest
v pekle... Po tak rozkošném Životě, an nepřivykl zlému bydlu, léhaní tvrdé-

150 mu, odieval se měkkým, v peřinách měkkých léhal, horka se varoval, chla.
du se držal, a jiŽ v pekle jsa přivykl pekelnímu ohni. Umřel bohatec, ač
smrti nečekal, ale ona jeho střiehla na kaŽdé cestě. Umřel jest, ač v svých
rozkošech vždy a věčně rád by byl živ, ale smrt jemu nedopust,ila. Nebo
takoví bolratci, o lepším Životu nevěřiece, tohoto zde hřešicieho ostřiehají,

155 chovají, jemu hovějí a pi lně jej léčí' aby mohl i  dlúho Živi  být i .  Ale smrt
přijdúci na to na vše nic se neobrátí, leč kdys v nenadále kvas velnri milý
jim zboři a po radosti malé tudíŽ postaví je v Žalosti pekelní. Umřel jest na
těle jako i chudý žebrák, ale prvé jest byl dávno umřel na duši, skrze hodo-
vánie své rozkošné milosti boží zbaven jsa' jenŽ jest smrt duše.

160 Třetí smrt bohaLce jest v pekle pohřebenie, to jes| věčné odlúčenie od
boha i ode všech spravedlivých i od poŽívanie všech dobrých věcí. Ale smr[i
věčné živ jest a smrt jemu Život bude, nebo červ j ich neumře a oheň ne-
ulrasne. ProtoŽ přezlá bývá smrt hřiešných, jako tohoto bohatce.

Dále o něm spasiLel die: , ,A pozdvihl očí svých, když byl v mukách'
165 rrzřel  Abralrámaz daleka aLazara v luonu jeho. A on volaje řekl jest:,olče

Abraháme, smiluj se nade mnú a pošl i  Lazara, ať omočí konec prs|u svého
u vodu a svlaŽí jazyk tnuoj, neb se mučím v tombo plamenu.. .. Tyto včci
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jsú múdrým k trestání, ale blázen těmito ani jinými slovy nebude ziiázán.
Bo}ratec v mukách jsa tepruv očí pozdvihl. Prvé zlost zavřcla oči jelro, aby

1i0 nepatřil na budúcí věci. A již teď muka ukrul,nélro ohně otevřela mu oči
vnitřní, aby pohleděly na ty věci, na kteréž jsú zmeškaly hleděti v času po-
tř'cbném. JiŽ je nynie ohlecluje a věří jim k své veli]ré žalosti. Protož lr ob-
t iežení svých muk vidí radost na tom' jehož prvé v oškl ivost i  měl, a volá,
Žádaie smilovánie, kdeŽ nenie smilovánie naleznúii. Nebo zde jest místo

175 i čas k nalezení rnilosrclenstvie, zcle se milost na|ézá a zasIrrhuje. A potorn
oclplata zaslúžení zdejších nalezena bývá a za hř iechy nynčjš.ohně věčného
muky připraveny iSú. Žádá a prosí bohatec Abraháma' aby iemu Lazara
z ilaleka poslal, a prvé sám sluhy poslati nechtěl, aby jemu kus clrleba do.
nesl. A Žádá, aby Lazar omočil konec prsl,u u vodě a svlažil jazyl< jeho, iiž

180 nemluvě o serernsl<é a o maivazie, aby jemu v z|atém koflíku přinesli a dlúho
před páně milostí drželi klanějíce se, aby jelro milost ráčil vonné píti. Ale
iiž žebráku mrzkému s prsla krůpě vody žádá. JiŽ by s vodú ostal, a prvé
by byl mněl, Že ho s ní zirnnice napadne. ProtoŽ knihy Živo|a toto sú, aby
na ně patřil i, ktož ráčí, a poznali to, nač přij de lidem potom a co jim budúcí

185 čas př inese. A že najviece bohatec na jazyk úpí, nebo bez pochyby mnohými
hřiechy skrze jazylr hřešil jest za stolem v rozličných krmiech, v dlúhých
sedáních na noc mnohé nápoje sedě trýbal, Íeči z|é, nečisté, oplzlé, chlubné,
lŽivé i jinak marné mluvě, kochal jazyk svój s líbostmi. Protož hodná po-
msta muky dána jest jemu na jazyku pro mnohé hřiechy jazyka. Protož

190 k prosbě bolratcově odpověděl jest Abrahám řka: ,,Synu, rozpomeň se, že
jsi bral clobré věci v Živoiě tvém, a Lazar též z|é. Protož ty se mučiš, a on
se raduje... Nebo tak má býti podlé spravedlnosti boží, aby ti liclé, kteříž
zďe zvo|é mieti živo|, po své vuoli, v rozkošech a v žádostech tělesných,
v pokoj i  a v svobodé z|é a v soběvolnost i ,  jakožs ty měl, aby potom ukrut.

195 nými mukami trápeni byli na věky. Takéž vuole boŽie spravedliva jest,
aby ti, kLeiiž pro .iméno boží strpievají nemoci, bolesti, h|ad, Žieze,ň a jiná
pokušenie jako Lazar tenťo, aby se na věky radovali. Nebo to dvé člověku
pán buoh poloŽi l  jest u vuol i  svobodné jeho, aby sobě vyvol i l ,  kťeré chce,
nebo aby zdc psotu, úzkost, zámrrtky trpě míle k vucl i  boŽí, potom se na

200 onom světě radoval,  anebo aby zde hocuje a svú vuol i  za malý čas maje,
potom se na věky v pekle mučil .  Protož v té řeči Abrahám odjímá koncčnú
nárlěji ocl bohat'ce o všelikém milosrtieirství božím, věl,čím i menším, a k té
prosbě jeho l<lade jemu trr spravedlnosb boží, aby se na ni rozpomenul, že
jesL dobró a l ibé věci př i ja l  za svého Života a zvol i l  rozkoši a s lávu v světě,

205 v hřieších bohu proLivných boha tupé až do smrti. ,,ProtoŽ za ty hřiechy
a za rozl<oši v nic l t  ty muky trpíš. ProtoŽť nepuojdeť Lazar máčet prstu
u vodě, aby tě utěšil v tvých mukách, nebo jsi jiŽ ztraLi| věčně milosrden-
sLví  boŽí . . .

Druhé jemu orlpoviedá k jeho prosbě, Že+.o býti  nemuoŽ, aby tamLazarl y to  vťc l
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210 poslán byl, a die: ,,A nad to nade všecko veliký cíl utvrzerr jest mezi námi
a vámi, aby Žádný nemohl od nás k vám přijíti ani odonud k nám...To jest,
Že ta dalekost a nemožnost utvrzena jest samým bohem, aby z|i od dobrých
nemohli jiŽ utěšeni býti, ani zase z|i dobrých zarmútiti, ani v lrterý spolek
místem mohli kdy přijíti. Nebo to jedna radost svatých bude, že tovaryství

215 na věky nebudú se zlými mieti. Protož ta viera v tomto čtení pánem Kristem
položena zuostává o kaŽdém bohatci rozkošném, pyšném a nemilosrdném,
že setrvá-li v torn do smrti, pohřeben bude v pekle. Jinak by toto čtenie
nadarmo ostaveno bylo lidu budúcímu. ProtoŽ máme-li tu vieru držeti
o zlých bohatcích, pročež tehdy vykúpenie z pekla jim slibují? Počnúce od

22o zlého aŽ do najhoršieho, l'šem jsú ustavili zákon v třetím v pekle, z něhož
vykúpenie skrze své mše a náboženství slibují. A není div, neb preláti a jiní
kněží jsú podobni tomuto bohatci v Životě rozkošném a pyšném a jsú jedno
s svěLem, s najvětčími bohatci rozkošnými a rrásilnými najvětčí přiezeň
a spojení mají. Neb sú od nich zbohaceni zbožím a páni zděláni a v tako-

225 vých rozkošech ttstaveni jako kniežata a páni světštÍ. A pro tu příčinu kněží
i preláti nepočítají kniežatóm, pánóm ani tučným měštanóm za hřiech
života bohatcova rozkošného, smilného, prázdného, pyšného, lakomého,
nemilostivého, ukrutného, násilného, nebo jsú sami v témŽ odsúzeni jako
páni; aniž takoví dějí pánu násilím roztylémrr: ,,Upřimě do pekla puojdeš,

230 neb jsi vyrostl v sádlo skrze násilé chudých, hoduje na každý den stkvostně
i jinak peský Život veda,..ač vidí, že v takovém Životě bohatcově do smrti
stojí. Ale radějit učiní jemu pohřeb přÍliš slavný: kněžÍ, žákao i jiných lidí
veliká procesí bude, mnohé zvonění, mší mnoho, zpívaní a svěc, ofěra,
veliká chvála na kázaní, že se z toho zdá, Že jest ne|ze zahynúti té duši.

235 A k tomu ještě viece: že budú věčně prositi za tu duši. Nadadí mnichy i jiné
kněží, aby mše slúžili za páně milost, ža|táře, vijiljí i jiná náboženství aby
konali za něho, neb jeho milost mnoho dobrého našemu zákonu učinil.
Protož v knihy klášterské i u jiných kosteluov vpíší tu duši a věčná prosba
za ni bude. A talr té duši vždy jest spasenu býti, dovedou-li, Že jsú ty věci

24o pravé etc. Pakli jest pravda, což die pán ve čtení: ,,Umřel jest bohatec
a pohřeben jest v pekle,..tehdy selhú oni i všecky mše i žaltářové i zapsánie
v knihy duše bohatcovy.

Potom die čtenie: ',Ale, otče, prosím tebe, aby jeho poslal do domu
otce mého, nebť mám pět bratruov, at jim svědčí, aby i oni nepřišli v místo

245 toto muk.. I vece jemu Abrahám: ,Majít Mojžíše a proroky' necht jich po.
slúchají.. A on vece: ,Nic, otče Abraháme, ale ač kto z mrtvých puojde
k nim, pokánie činiti budú.. I vece jemu: ,JestliŽe Mojžíše a prorokuov ne-
poslúchají, by pak kto i z mrtvých vstal, neuvěříť jemu.. .. Ty věci z příčin
potřebných pověděl jest spasitel o bohatci. A najviece to, Že čehoŽ se jest

250 koli chytil v prosbě' v ničemž není uslyšán' ani sám za se, ani za bratří, aby
tiem pekelníkuov náděje odjata byla vší věci. A ty prosby jeho rozličně
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mistři vykládají. A zvláště v tomto ťozumu' že by bo.je se, by k nělnu ne-
pi.išli do pekla s těmi hřiechy, kteréž jsú zde spolu činili ' pro to jich pokání
rád byl '  aby př i jdúce tam, viece jemu muk ncpř idal i .  Nebo ten rozum jest:

255 s liolika člověky zde kťo hi'eší, s tolika a pro toliko muky v pekle trpěbi bude.
Jini z mistruov řkú: ,,Poněvadž bohatec zatraccný měl jesl slitovánie

a péči o duše bratří svýclr. aby do pekla nepi.išli, čírn viece my živí máme
péči mieti o dušech, které jsú v třetírn pekle, v očistci, rnodléce sc za ně na
sl.atých mšec}r a na hodináctr, jim mše zaprošujíce, a bv hanba ne bylo řieci,

260 zakupujíce, za nč se postíce.., Počnětež tehdy vy, kněží rozty|í, postiti se,
aé vám sádla ubude v bi'iše! Ale byť platilo dovodiLi bohatcem takového
rnilosrdenstr'í dušem, kteréž sú v |'řel,im pekle, tehcly on pravejí na|ir.á
cestu k slitováni duší nežli misti' i. Neb on zíiezené pr.osí Abraháma, abv
poslal Lazara k jeho bratřím, aby jich ponukl ku pokání, aby do pekla rre-

265 přišli. Pol<ánie jest bohem vydané, alc tito zlí lidé, pustivše všecken svět
širokú cesLú, ally bez polránie valem do pekla šel, i vymýšlejí jakás milo-
srclenství těm pekelníkóm, své tobolce ne odpol.ná, aby tak svěl' dokonce
zklamali o duše i o statky.

AIe že tuto při konci čtenie znamenitá se věc praví, že jest nechtěl
270 svoliti Abralrám k prosbč bohatcovč' aby skrze mrtvé cesta pokánie byla

kázána, protože mají liclé zá|<on a proroky k tomu, aby pokánie činili.
Nebo na to jest zákon oci boha vydán, aby lidé boha ctili a na cestě jeho se
zpravili podlé zprávy zákona a prorokuov. A najviece již podlé naučenie
syna božího, jenž jest rrajviece pokání kázal činiti lidem byctle s nimi,

275 jemuŽ má nade všecko věřeno býti. Neb on jest řekl: ,,Nebudete.li pokárrie
činiti, všickrri spolu zahynete'.. Protož ani živým, ani mrtvým jinak včřiti
nemáme, než tak, Že všechen svět do pekla plóve, st,oje bez toho pokánie.
kteréŽ jsú proroci učili, aby nemilostivý opustil cesty své z|é a muž nepravý
myšlenie svá a činil pokánie ze všech hřiechuov svých a chodil ve všeclt

280 přikázaních božích. I{eb bez toho žádný pravélro pokánie činiti nemuož,
jedno nějaké mylné k oklamání svému. Ale není těch, kteří by podlé zákona
a prorokuov ku pokání vedli. Nebo sami krrěŽí nelrají se hřiechuov, aniŽ
chtějí péče miet i  o duše podlé zákona. ProLož o nich buoh dí: ' ,Ti ,  kteříž
zákon držiechu, nevěděli jsú mne; protoŽ básně, sny a sr.edenie srdce sr'ólro

28.l pravili jsú lidu... A toť najvíc překáŽie, žet svěb pokání nečiní, rrebo pastýři
odstúpili jsú od boha a nevědí jeho. Ale poněvadž tuto nráme ze čLení Kris-
bova jistotu, že jest buoh nechtěl, aby cesta pokánie kázána byla Žir,ýnr
skrze mrtvé, ale toliko skrze jeho zákon, jenŽ jest tak veliké rnoci pokánie
pravé, že se jemu slibuje království nebeské a bez něho všem zalrynutie

290 věčné. A z toho jesL jistota, že buoh neposlal jest těch mrtvých na svěl,,
o nichž někteří doktoři praví, aby skrze ně zvěsl'ován a utvrzen byl světu
ten očistec, kterýž drží tvrdě svě|, odstúpiv od boha a stoje ve všeliké ne-
čistotě, kteráž v ďáblu jest, i věří, že se po smrti v třetínr pekle očistí ztěch
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nečistot, v kterých se zde káIé, a že potom do nebe puojde. A pro taková
295 doufánie odstúpá zde od pokánie a má utěšení svá v hřieších a niŽádné čis.

toty duší svých zde nehledá, kterúŽ jest buoh zde ustavil v dobrérn a čistém
svědomí' pcdlé zachování přikázanie jeho a v pravém pokáni a ve krvi
Kristově. Ta všecka čištěnie duší zavržena sú' ale samo pekelnie čištění
otevřelo jest usta mistróm a krrěžím a všem hřiešníkóm tohoto světa.

300 Protož na věčné oklamánie všeho světa mohú ďáb]ové to okazovánie sennie
jednati ve jméno těch mrtvých z přepuštěnie božieho lidu tomu cizo]ož-
nému, ješto pravděboži nevěří a jeho nectí, ale hotov jest věřiti lži, snuom
a zázrakuom. Toho nás rač zachovati otec, syn i duch svatý! Amen.

Předmětem výkladu je Luk. 16, 19-31 _ 3 o zlatohlau a u kment do z.Iatého bro.
kátu a do jemného plátnl i; nakaždý denkaždé|to dne - 7 do př iebgtka Abrahtjrnoua:
do nebe _72 že isi bral dobréuěci Že jsi se měl dobře _ 14ctl hranice _ 15 od,onud' oď-
tamtud; abg poslal abys poslal _ 20 b!]t kto... ustal i  kdyby někdo vstal

22 duě zrcadle (duál) dvě zrcad]a - 26 zdmutkg zármutky, tr.ápení _26-27 za
krdtký čcs po krátkou dobu - 28 podobně iako v podobenství - 38 jeden jediný, sám -
42 ugčítd... pořdd vypočítává, vypravuje dále (po poř 'ádku) _ 43 kment jemné (ba-
tistové) plátno; k oku pro podívanou _ 44 že se... přípraui la že se upravi la

48 abg... nedala u se hladu dopadnúti aby si nepřipusti la hlatt - 4Í) na zchlúbu
pro chloubu _ 57 od drahosti od drahocennostÍ _ 52 počeslně... bgdlí ct]hodně si ve-
de - 54 chutné příjemné _ 56 žiuot pase tělo hojně živí - 57-58: 1 Kor. 75,32; Íz.22'
13 _ 63 nébrž i dokonce i _ 65 selrlÍÍ shltnou _ 66-67 těIesných a slepých hmotařských
a zaslepených _ 68 zlatohlauoué, postaucoué prošívané zlatem, hedvábné - 68-69 od
perel, od kamenie drahého zdobené per.lami, drahokamy _ 73 Bgt hřie h nebgl kdyby
to nebyl hřích - 75 z srstí uelblúdouých za oděv z velb]oudí srsti - 76 hesooné hejs-
kovské; doornostmi rozličnými zkrrijené a zstřÍhané porlle různých dvorských (tj. mód-
ních) způsobů střiŽené a přistřiŽené1' poběhlost nehodnost _ 80 soÓd stesknúIi postesk.
nouti si - 82 must honiti, a neustthd musÍ se honiti, pachtiti, ale nedostihuje - 85
s ruibgtkg s příjmy, s platy - 86 prokuasí promarnÍ hodováním; jeilno s!óue pdnem jen
se nazývá pánem, je pánem jen podle jména - 8? řemesla |ouí řemeslníci se pachtí

95 řečník obhájce, přímluvce; ugprauuie říká na obranu - 96 obtěžuie činí ještě
těžším _97 nadati obdarovati _ 100 chtěI iest penězóm clrtěl pouze peníze _ 1O5 prdz.
nými nehodnýrni, ničemnými; se ptckuit krmí se - 106 kaší se strojÍ se (okázale) -
106-107 o milosti chudých o lásce k chudým _ 1o8 ogžIat loveckých psů - 110 nenrd
poč nemá proč, nemůŽe

717 u hubensÍuÍ v bídě, v útrapách _ 72o položil 7esÍ uvedl, vyložil _ I2t-122 že
se zde bohatí napřed předklddají jinýnt Že se zde bohatým dává přednost před j inými -
122 předchtizejí maji přednost _ 723 nazad se ulekú v]ekou se vzadu, jsou oporrrljeni

737 za opuštěnie lidské za to, Že byl lidmi oponlíjen _ 132-133 bg !im b17I kto uěře
kdyby jim byl někdo věi'il - 733 diuný poclivuhodný _ 735 tlby kysrrli aby lrnisa|i;
ctbg stierani bgli aby byli pronásledováni _137 abg neupadli aby nerrpadli _ 140 zutl-
l u i e v yb í r á  s i _ 141  umenšen i e  ú jmu -742poh r z e ! í c epoh r da j í c e_745ma jÍd ' i e l p o -
dílejí se; úzltém stísněném

752 střiehla sLřeŽila .- 756 u nenaddle znerradání _ 757 tudiž stejně, také - 161-
762 smrti uěčné žiu jest Žije pro věčnou smrt

768 k trestriní k napomenutí, lr výstraze; zlcrizrin pokárán, naveden k dobrému _
169 prué zlosl dříve zié skritl<y, hříchy - 772 ohledu7e spatřuje, vidí; k obtiežení k ztí-
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57 ludÍž stejně, také - 16tr-

irán, naveden k clobrénru -
řuje' vidí; k obtieženi k zti-

Ženl _ 174 zde: tj. na zerr'i _ 180 o seremské: o víně z krajiny Srem (lat. Sirnrium,.
maď' Szerém; utvořeno patrně podle rnaď. zněn1); o ma,llazie: o těžkém víně (poclle
řeckého města Malvasia) - 182 krůpdkapku; bg s uodú os/alspokoji l  by se s vodou -

1B3 ba bp1l mněI byl by se domníval _ 787 trýbal li] do sebe _ t88 hodnd zaslouŽená -

194 u suobodě zIé a u soběuolnosti y z|é nevázanosti a svévolnosti _ 796 strpievají ne.
mocť snášejí nemoci

2a9 druhé za druhé _ 21'6 rozkošném žíjicim v rozkoši, rozmařilém _ 220 jsú

ustauili zd]ton u třelím v pekle založili učení o očistci; třeti peklo přek)adern teol. ter.
mínu infernum (: zásvětí); podle učení scholastiků se inÍernum děl i]o na čtyř i částj:
nlísto zatracených duší, místo pro nem]ur'ňata zemřelá bez hříchu, očistec a před.
peklí' t j . místo pro spravedl ivé, kteří zemřel i  před Kristovým působením _ 22t
skrze ndbožensluí pomocí náboŽenských obřadů _ 223 přiezeň spříznění _ 224 sú zbo-
ha c en i . . . z d ě I dn i . . . u s t uuen i j s ouoboha cen i . . . u d ě l á n i . . . u s t a noven i _ 229 t o z t g lému
vypasenémrr; upřímě přímo - 230 skrze ntisilé chudýcft násilím na chudých _23I peský
hanebný - 232 žakuo kleriků, duchovních s nižším svěcením _ 233 ofěra obětní dary
ve pr.ospěch kostela _ 236 žaltdře, ui i i l jí zpivání žalmů, podvečerní poboŽnosti - 237
zákonu řeholi' mnišskému řádu - 239 douedou-lí dokáŽí-li' prokáŽi-li

257 pekelníkuou |idí patřících do pekla, zatracenců; oší věci úplně' vůbec - 252
t lomto rozumu v tomto smyslu _ 259 na hodiruich při hodinkách' tj. při kněŽských
poboŽnostech předepsaných pro určité hodinv; zaprošujíce vyprošujíce _ 267 douoditi
dokazovati _ 262 pruuejí správněji - 263 zřiezeně spoi'ádaně, jaksepatřÍ _ 267-268
abg zklamuli o duše aby podvodně připravili o duše

269 znumenitd zÍejmá - 272-273 ab1tr se zprauili aby se řídili - 274 bgdle přebý-
vaje - 275-276: Ltlk. 13'5 - 277 plóue pluje' plyne; sÍo7e jsa _ 278 nemilosl iuý bez.
boŽný - 283-285: podle Jer. 2,8 - 284 neuěděli isú neznali; ĎcÍsnd smyšlenky, výmys-
ly - 291 dokloři církevnÍ učitelé _ 292 kterýž držt tordě v který pevně věří - 295
ods|úpti opouští _ 300-301 okazoudnie sennie jednali působiti snové vidiny - 301
z přepuštěnie z dopuštění

J  INÁ  ŘgČ o  ŠELMĚ Á  oBRAZU JE J  IEM

Tento traktát je typickým dílem vizionářského období v tvorbě Chelčického,'
kdy zvlášť nápadně vystupovala pasivita jeho učení. Výklad na mystickou biblic-
kou knihu sv' Jana Zjevení (Apokalypsu) zpracoval Chelčický dvakrát. Rozsáh-
lejši výklad je datován k r. 1433, stručnější, z něhoŽ je naše ukázka, můžeme klást
do téže doby. V závěru ukázky je však vidět, Že Chelčický ani ve Svém vizionářském
období nepropadl pasivitě úplně, neboé v jednotlivostech tu nacházíme i prvky
revolučnčji formulované neŽ v ostatních dílech'

Druzí druhého stavu, točiŽto duchovní zlí, pokrytí, tělestní a zžen7|i,
od Kristova Zákona daleko poběhlí, tuto skrze řeč svatého Jana v této
kapitole sú znamenáni skrze Ženu, jenž sedí nad rnnohými vodami již na.
před pověděnými anebo na krvavé šelmě také již napřed položené. To sú.
ti, ta žena, zli: papež, kardiná]ové, biskupi, prelátové, svatokupci, kuběnáři,
všickni z|i zákonnici a všickni duchovní pokrytci, ješto od najvyššieho až
do najnižšieho stojie po lakomství a chtie nazváni býti ode všech cierkví
svatú, kteříŽto na všech svých svoláních, kapitolách i radách jiného ne-
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ukládají' jediné což se chýlí k jich chvále a ke cti a pokoji rozkošnérnu
a k rozmnoŽení platóv a bohatstvi; a což koliv takoví uložie, aby to bylo
držáno jako za vieru a za artikul, a ktož by se jim v tom protivil, ať by od
nich byl odsúzen jakožto za kacieře, neb řkú, že cierkev svatá, coŽ u|oži,
nemóž poblúditi, kterúŽto se oni rtazývaji, a tak se činie chotí jakoŽto věrnú
pána Jezukrista, jsúci jemu nevěrná a pravá cizoložnice, ješto s jinými
smilní a svého najvěrnějšieho chotě zamietá. Ta žena viděna jest v z|ato.
hlavovém rúše, kteréŽto znamenává dóstojenstvie králové' nebo ve všech
svých }lézich tak se světu okazuje, kl'yjíci své haňby pod podobcnsLvim ně-
kterakého náboženstvie a spravedlnosti a pod zpósobú k[erakés dobroty
a krásnú řečí, jako by byli oni chot věrná a pravá, dóstojná králová, od.
daná najvyššiemu králi. Viděna jest také jakožto pozlacená zlatem, ješto
jest najdražši poklad v světě, a znamenává najdraŽší věc, točížto lásku
a božskú múdrost. Protož tehdy ta žena viděrra jest jakožto pozlacená zla-
tem, neboť se tak chytře trkazuje k lidem, jakožto by ona měla najvětší
lásku k bohu a k lidskému spasení. Naliť jest najhorší protivnice jakožto
zlostná Jezábe| proti lidskému spasení. A také ozdobena jesti drahým kame-
ním, točížto jako by oni měli najdražši a najlepší vieru, jížto se clrytře
ozdobrrjí jakožto dralrým kamením. Perlami také jest ozdobena' točiŽto
podobenstvím mnohých ctností a mnohú poctivostÍ k světu, neb ta hanebná
cizoloŽnice, ješto všecko vede tak chytře pod pokrytstvím, jest velmi oděna
světskú chváIú' dóstojenstvím najvětším nade všecko křestanstvo, platy
i panstvím, mocí velikú světskú i mylnú duchovní nade všecken svět. A tiem
své všecko cizoložstvie a zlost přikrývá, že jiní obecní lidé nemohli sú toho
tak vážně do nie znamenaLi. Nebot jiŽ svú hanbu odkrývá a mnozíť ji po-
znár'ají, Žeť nenie ta, jakož se činí alazývá. A dále ta jistá pokrytice drží
zlatý koÍlík v ruce své a z něho vinem smilstvie opojuje všecky krále i lidi.
Ten koflík zlatý jestit krásná a jakožto z|atáa božie řeč a jakoŽto boží úřad.
A ten držéci v své ruce, točižto v své moci a skrze falešné proroky a bludné
mistry a doktory, ješto zlá a bludná naučenie dávají, jiná nežli staři apošto-
lové, světí a proroci, a zlé příklady dávají, aby marnosti tohoto světa milo-
vali, a tak od té z|é ženy králové, kniežata i páni ivšecko křesťanstvo sú za-
vedeni z|ými obyčeji dávnými a z|ým naučením jakoŽto vínem smilstvie,
nebo skrze to duše křeséanské viece svět milují neŽ boha, cizo|ožie a smilnie
hanebně s světem. A tak sú se již velmi zapíjeli králové od té ženy, že již
nemohú smysleti to, což jest božieho, nebo skrze to opilstvie potuchla jest
v nich všicka múdrost božská. Die dále o bé ženě, Že se jesti opila krví
svatých a mučedlníkóv božích, nebo z potu a z krve chudiny rozkošné bydlo
má, pasúci se a opíjéci se, své smilstvie vedúci bez přestánie, a lační a žiezni
nevinné krve proliti služebníkóv, ješto se zjevně jejie zlosti protivie, a koho
z nich móž dosáhnúti a nad nimi se pomstiti, radujet se a hoduje, jako by se
jich krví opila miesto drahého pitie. A člověku z svého chytrého pokryt-
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stvie k mocným kráIórn a knieŽatóm rrkazuje se lahodně, tiše a pokorně,
jakžto by se neuměla hněvati, neb se jich bojí' aby jí z|loŽie nepobrali.
Protož tu die text o ni, že sedí na šelrně u velikém upokojení a štěstí, ta
velilrá šelma napřed pověděná držÍ ji na sobě, krmí ji z své práce a z své
roboty, o nižto na konci kapitoly ř'ečeno jest k svat'ému Janu: ,,A kterúžto
ženu viděl jest, jcstiť město veliké, ještoť má krá]ovstvie nad králi zem-
skýrni,.. točížto jestiť sbor všeho zákonničstva pokrytého, ještot vládnú
kráii. ProtoŽ řkrr: Ta cizoložnice sedíť na šelrně, nesmieť jie pobósti žádným
tresktáním z hřiechóv' aby vždy pokojně na ní seděla, aby jie dolóv s sebe
šelma nesvrhla rozhněvajíci se, a také aby jí v jejiem smilství nepřekáŽela'
Ale zlá a nešlechetná cizoloŽnice, lahoď a pochlebu j, což chceš, šelmě hla-
vaté a rohaté, ješto má sedm hlav a deset rolróv, čiň sobě jakž chceš
chytře, nechtiec ráda proti sobě rozhněvati šelmy, na nÍžLo sedíš, avšak
nebudeš se moci vystřieci toho, žet skóro šelma s svým hovadným obyčejem
ukrutným a s svými rohy svrže tě s sebe z té rozkoši a z té chvály, nebtě jiŽ
dosti pracovala 1a šelma na tě a téžce tě dlúho na sobě nesla v potu tváři
své a veliké vedro tesklivě pracujíc. Jižt se jí s tebú stýště, aby tě s sebe
svrhla. Dosti již si smilnila, dosti si lživými odpustky a jinými bludy lidi
svodila a klamala. Jižť se s svými rohy na tě bočí, nebo tu dále v té kapitole
stojí psáno:,,Deset rohóv, kteró si viděl na šelmě, jestit deset králóv... Tif
budú nenáviděti té smilnice a zkazít' ji, točíŽto aby se jejie haňba všemu
světu zjevila' a maso jejie budú jiesti, to jesti zbož\e jich budú požívati,
neb podlé výkladu svatého Řehoře ja|<žto chudí sú nazváni churaví v pís-
mě, též bohatí slovú tuční a masití.Aji ohněm spálé, to jest ohnivú a hor-
iivú pomstú, a zkaziet, ji a zatratie z jejie chvály a v jejiem rozkošném
a v smilném životě, neb pán bóh dá v srdce těm králóm, aby učinili, coŽ se
jemu líbí, aby drali panstvie a královsbvie jejie, aŽ se tak dokonaji slova
boŽie. Amen.

7 polcrgti pol irytečtí; tčIestní zesvětštělí, hrnotařštÍ; zženil i  oŽ':nivší sx _ 2 poběhtí.
odpadlí; u této kapitole: Zjev. 17 -3 sú znamendni jsou představeni _ 4 položené :uve-
dené - 5 kuběnd.ř i  kněŽí nedodrŽující ccl ibát, děvkaři - 6 zdkonníci řeholníci, mniši -

7 stojíe po lakomstuÍ chtivě usi lují o majetek - 8 na suolt iních,kapitolt ich na sněmech,
na slrron.rážděních kapituly (tj. sboru kněŽí př i některém kostele) - 9 se chýIÍ směřuje _

11 zo. art i l tul za článek víry - 76 krdloué královské; ueušechsuýchbězich v cclóm svém
způsobu ŽivoLa _ 18 ndboženstuie zboŽnosti - 19 krdlouti královna - 24 nal it alc, avšak -

25 ,Iezribel: manželka izraelskóho krále Achaba, která :zavedla kult božstva Baala;
proto ic ve Zjevení syrnbolem bezbožné ženy - 28 poclobenstuím obrazcm' zdáním;
mnohú poctíoostí rnnolrýrni poctami - 29 uede koná - 32 zlost př ikrýuti z ló skutky za-
stirá; obecní l ldé prostí l idé, laici _ 34 pokrgtice pokrytccká žena - 43 sú se zapijel i
byl i  opíjcni - 44 smysleti pochopit i; potuchla iest jc potlačena, zmizela - 47 pasúci
se vypásaiíc se, ncmírně se krmíc - 5I lahodně l ichotně, př i jemně - 55-57:. Zjev' 1.7,
18 - 57 zcikonničstucl polcrgtého mnišstva pokryteckélro - 58 nesmieť jie pobósti neoď-
važirjc se ji pobídnortt, popíchnout _ 59 tresktdnÍm napomínánírrr' káráním .- 6tr
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/aňoď lichoť * 64 skdro brzy; houadnýmzv1řec|m_ ťl5 sorže Ídsvrhne tě; nebtěnebot
je_67 uel ikéoedrotesk l iuěpracuiícvevel ikémvedrumrzutěpracujÍc;sesÍýšÍástýská
se - 69 si saodila sváděla jsi; se Docí točí se bokem, chystá se zaútočit *7o: Zjev.17,
72 _ 71 zkazíť zničI - 72 maso iejíe budú iiesti: Zjev. 17, 16 _ 73 podlé uýkladu svatého
Řehoře: v Pseudo-Řehořově Výkladu na Zjevení, kap. 17 (Expositio super Apoca-
lypsim; PL, 79, 140l}) rrení tento výklad rrveden; nezjištěno; cňrrcll hubent * 74
horliuú plI<}ivorr

SIET  V IERY

. S'lel uiery vznik|a na počátku čtyřicátých let 15. století a představuj" 'y-
vrcholení životnÍho díla Chelčického. Je to druhá syntéza jeh.o myštenět, ňa
rozdíl od Postily však p-ojatá zhuštěněji a systematicky. špis vyěná,iz vypravování
Lukášo-va evangelia o Petrově zázračném-rybolovu. Čt'"Íti"t.ý vykládďťoto místo
obrazně.r,.to1 Slnysltt' že síti se loví spraveáliví k spasení, atě nrisnici ji trhají; sít
symboliz-uje církev, kterou trhají dvě velryby, svc,tst<i' panovník a papež (srov.
uj<ázku o rotúch ae společnosti). V první čásli ipisu je poáan rozbor ideální cirkve
a na'ten navazuje kritika církve skutečnél přibom je rožbírána otázka svě|,ské noci
3 {1tu..l.el.iž' řeše,ní procházi celým dílern Chelčickčho. Druhá část Sieti je věnována
kritice.lidské společnosLi; zde je Chelčický jako myslitel i jako spisovatál nejsilnější
(uveřejňujeme z,de kritiku šlechty a rněst). Celý spis vlastne roňáai zákhd;í miŠ.
lenky traktátu o trojím lidu.

(Co JE  sÍŤ vÍnv)

Ale majíce přetlloženie slov čtenie svatého, o nichž chceme mluviLi, tři
stránky budem v nich znamenati. Jednu, kdeŽ die Šimon Petr: ,,Přikaza-
teli, přes celťl noc pracujíce nic sme nepopadli... Druhé to. jenžto die:
,,Však v slovu tvém rozestru siet... Třetie to, kdež se die: ,,A když to učini-
chu, popadli jsú aneb zahrnuli sú ryb mnozstvie veliké, až se s nimi siet
j ich trháše...

To tělesně poloŽivše obratmež se k rozumu cluclrovnínru př.i těch slo-
vích, a zvláště. kdež ta s]ova duchovně nejsú jako tělesně. Lovení pracovité
Petrovo prázclné, v němž přes celú noc u vodách kúpě se nic nepopadl jest,
znameni i příklad jest noci duchovnie, v rrÍž všeliké práce lidské daremnie
jsú, tak že nic k odplatě nebeské nižádný uloviti nemuož. ProtoŽ nám
k úžitku se praví: ,,Noc jest pominula a den se jest přiblížil, protož, od-
vrhúce skutky temnosti, oblecme se v odění světla, abychom ve dn" poctivě
chodili..._ Noc jest nevědomí pohanského a slepoty židovské minula, když
Kristus, syn boží, pravé světlo, přišel na svět, aby osvietil ty, kteříž v stienu
smrti bydléchu. Protož z řeči počaté ty věci k úžitku mnohému opatřme.
Najprvé přední Ťeč,, že v noci slepoty duchovnj'e všeliké práce lidské darem-
nie jsú těch, kteříž jsú nedošli světla v Kristu jako dne jasného. A v tom
se dotýče stránky najpotřebnější, k nÍžto křesťan IoZumllý prvotně z viery
má zřieti, poněvadž všeliké pokolenie lidské zaneprázdněno jest úsilími
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těŽkými a těch úsilí čekaje úŽitkuo časných, a mnozi věčných úŽitkuo
nadějí se, ale v noci to vše jednajÍ. ProtoŽ rozumni lidé' ješto věři, že nynie
jest čas práce, kterúž se zasluhuje věčné raclosti, vždy se mají báti, aby
v noci nevědomie a slepoty diela jich nebyla dělána, nebo daremná jsú.
A tu se škoda pozná claremních děl' když se přestěhuje člověk na onu stranu
s prázdnýma rukama. Čeho se chytí trr, kdeŽ se die: ,,Kopati nemohu,
žebrati se stydím... Nebo tam bohatec nemohl jediné kruopě mieti ani
užebrati. Protož co hroznějšího než to: upaclnúti u věčnost chudoby s prázd-
nýma rukama? Kteréžto věci lénim se přihodie, ješto čas úžitečný zameš-
kají pro lenost; nebo ,,léní nechtěl v létě dělati, protoŽ v zimě bude žebrati,
a nebude jemu dáno... A druhým se přihodí upadnúti u věčnost chucloby
s prázdnýma rukama, o nichž jest již pověděno, jenžto, ač mnoho dělaji
prací těch, o nichž se domnievaji, že by radosti nebeské za ně hodni byli,
ale v noci hřiechuov a slepoty přebývajíce, neulovi toho, což se domnievaji.
Protož prvnějšie potřeba jest: v tom se opatřiti slrršie pečlivélntr, abv dělaje
ve dne dělal.

Ale k těm věcem, kteréŽ jsú pověděny o nedoslatku lovu a práce
daremní nočnie, dostatečna jest tat,o ř'eč svatého Petra, ješto die: ,,Ale
však v slovu tvém rozestrrr siet.'. - V tom oznamuje moc slov Kristových'
Že což noc nemohla mieti, to slova Kristova v hojnost rozmnožila; nebo
jeho slova tak jsú dokonalá a mocná, že netoliko ty věci, ktcréž jsú učiněny,
skrze ně prospěch a úžitek mohú mieti, a]e také i ty, kteréŽ rrejsú, k jeho
přikázaní musie býti, podlé písma' ješto die; ,,Slovem božím neb:sa rrtvr-
zena jsú a duchem úst jeho všecka moc jich, protož boj se hospodina všecka
země a před nírn pohněte se všickni' kteříž bydlé na zemi na světě, nebo
jest on řekl, a stalo se jest, přikázal jest, a stvoi'eno jest... - Taková slova
Sama se oznamují, kteraké moci jsú, aby nrohla přikazovati takovénru bytí
na zemi a zŤiezeni nebeskému á ustar'ení všeho světa s jeho plností' Prolož
písař tohoto písma die: ,,Boj se hospodina všecka země a před ním pohněte
se všickni' kteříž na světě bydlé,.. nebo poněvadŽ přikazuje tak mocně
nebesóm i všemu světu. aby nebyvše ihned k jeho přikázaní ustavili jsú se
se vší krású a plností svú, mnohem viece vám hliněným lidem' ješto jsttl
jako komáři přerl ním, muož přikazovati, a jako krůpě, ješto s okovu rra zerrri
tekú. Ale snad slova Ježíšova nejsú tak mocna? Die svatý Pavel o nroci
slova jelro: ,,Jenž 'isa blesk slávy a zpuosoba podstaty jeho a nesa všecky
věci slovem moci své... Všeckny věci nosí aneb spravuje, nebo jinr přikazuje,
aby nebyvše k jeho slovu byly. Nebo skrze něho svět učiněn jest, proLoŽ
slova plná moci má. Ale tuto svatý Petr o zvláštní moci jeho slov rozuměje
die: ,,Ale však v slovu tvém rozestru siet... opatřiv práci ciaremni celé noci
i drží, že v slovich jeho rozestra siet hojně uloví. Iyto věci jsú založerric,
na nichžto má přestati mysl lidí rozumných, že toliko r. slovích Kristových
jest moc dobrým a zaslúžilým skutkóm, u věčnosti k raclování clostateč-
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ných. Nebo jediné jsú mohla jeho slova přikazovati dobré skutky a moc
jim dáti' aby bylo platné to, což se bude dě|ati. Druhé proto sú dostatečna

65 slova jeho, dostabečna jsú k zřiezení skutkuo dobrých, neb slova jeho jsú
svě lo v sobě podlé písma, ješto die: ,,Svítedlnice nohám mým jest slovo
tvé, pane bože.,,To jest: kam bych měl kročiti nohami mými v světle slova
tvého, to uzřÍm, uprostřed temností jsa postaven; spravím kroky noh mých,
abych nepadl a nezablúdil. A netoliko cestu dobrým skutkóm ukazuje

70 světlo slova božího, ale také ukazuje to, kterakým zÍiezením má člověk
dobré skutky činiti, aby s nimi vzácen byl. Nebo ktož v boji bojuje, nebude
korunován jinak, leč řádně bude bojovati. Tř'etí proto jsú dostatečna slova
boŽi k dělání dobrých skutkuov, nebo buoh nic nemiluj e, aniž se jemu co
líbí' jediné to, což on zvoluje a čemu chce. Protož nic nemiluje, aniž se jcmu

75 co líbí, jediné to, coŽ on přikazuje, co velí a čemu učí. To jest zvolil, tomu
chce a to se jemu líbi. Protož najprvé nalezl sám u sebe sobě libé věci.
Těm chce a ty přikazuje a k těm jest všeliké slovo své vydal, aby činice je
vuoli jeho naplnili; a netoliko aby vuoli jeho tak naplnili, ale aby z slov
jeho mohli znáti, kde a v čem jeho vuoli plniti maji; a kdyby v čem odešli

80 od jeho vuole nebo ji potupili přestúpením, aby věřili, že jsú jeho rozhně-
vali, rnilost jeho ztratili a v hřiech smrtedlný že jsú upadli. Protož ku po.
znáni a k naplnění líbezné vuole boŽie jest slovo jeho, protož kteraké koli
skutky veliké svatosti anebo slavné pověsti měl by člověk, a nepošly-li jsú
z pravdy slov Kristových, nemuož v nich vuole boží naplniti ani se jí slí-

85 biti. Nebo nižádný člověk ze všech lidí nebyl jest v radě boŽÍ, aby se otáza|
na dobré skutky a ukázal lidem pravější cestu než tu, kterúž jesti on prvotně
sám u sebe nalezl, zvolil a v slovích přikázaní vydal a oznámil jest všem,
ktoŽ chtie jeho vuoli líbeznú naplniti a milost jeho nalézti, aby to činili,
a pakli tiem pohrzejí, aby jeho hněv nad sebú ustavili a jej věčně s ďábly

90 protivnými nesli; na tom jest viera člověku zavázána.
Protož tuto potřebné promluvenie jest svatého Petra, ješto die: ,,Však

v slovu tvém rozestru siet,.. aby nás naučil pravému úžitku v úsilí dobrých
skutkuo, abychom se nepokúšeli siet púštěti k dielóm duchovním, jediné
toliko v slovích Kristových, neb jinak daremná práce bude. Kterýchžto

95 prací daremních nynie pln jest svět, ješto podlé zámysluo dávných a slo.
vutných pokrytcuov tak je koná svět a naděje se spasenie v nich; akaždý
podlé sr'ých zámysluov hledá boha v činech soběvolných, jakž chce a kdyŽ
chce a v čem chce, nedbaje na to mnoho, líbili se bohu s tiem či nelíbí.

Třetie stránka té řeči předložené jest toto: ,,A kdyŽ to učinichu, za-
100 hrnuli sú ryb mnozstvie veliké, i trháše se sít jich... Ta slova mají stránku

divu tělesného z moci slov Kristových v polapení mnozstvie ryb, pro něŽ
se trhala siet Petrova. A mohú ty věci zevnitřnie tělesné Petrovy býti pří-
klad jiných duchovních jeho, jakožto lovu jeho duchovního, sietí jeho du-
chovních a dránie těch sítí duchovně. Nebo zjevno jest tuto i jinde ve čtení,
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105 žepán Ježíš, povolav jeho od Iovu tělesného ryb tělesrrých, řekl jest: ,,Poďte
po mně, a učiním vás rybáře lidské... ProtoŽ, poněvadŽ Petra a jiné apoš-
toly zdělal jest rybáře, aby lidi lovili, tehdy i sieti k tomu lovení dal jest
jim. A ty sieti najprvé sú Kristovy a potom Petrovy, a ty sieti sú slovo
Kristovo anebo zákon jeho a tak všeliké písmo svaté od boha vydané,

110 z něhoŽ rozumní lidé mohú naučeni býti. Protož ta svatá písma podobně
jako siet tělesná plete se a vieže: jeden uzlík k druhému, aŽ veliká a celá
siet bude, takéŽ pravda písma svatého jedna druhé se přídrŽí, až tak všecky
spolu osáhnú mnozstvie věřÍcích a kaŽdého zvláště se všemi jeho věcmi
duchovními i tělesnými, aby jsa celý okročen sietí, vytažen mohl býti

115 z moře tohoto světa. A muož ta siet vytáhnúti z moře hlubokých hřiechuo
a těžkých' když se kto sietí táhnúti dá.

Ale Že se trhala siet pro mnozstvie, muožem rozuměti, že ne pro mnoz-
stvie věřícich trhala se siet viery, jenŽ jest Petrova siet, ale jako v moři
tělesném v siet mnohé věci odporné vcházejí, takež se namiesí zatracencuov,

t20 kacieřuo a pohoršiteluov, jenŽ najprvé vcházejí u vrš viery, povolujíce ně-
kterak vieře, a v času pokušení pohoršie se aneb v kacieřstvie se obrátie.
A takoví siet viery trhají; a čím viece takového zlosynstvie v siet viery
vejde, tím viece tu siet zderú, tak že mezi nimi viera božie spojená s slovy
božími zahyne, tak že jediné usty vyznávají boha a pána Jezukrista a Z\a-

725 menie posvátná na nich zuostanú zevnitř. Nebo ďábel opatrně vuokol jde
s těmi poběhlými lidmi, jenŽ v siet viery vcházeji falešně a derú ji; však
tak, aby některé stránky těch sietí na sobě měl, jakožto křest tělesný a jiné
věci posvátné, aby tak hole náh neostal, jako zjevný pohan, ale jinak všeliké
pravdy písma svatého déře.

130 Ale mnozstvie věřících a vyvolených mtrož osáhnúti ta siet. A byt
jich bylo bez čísla tisícuov, oniť pro to mnozstvie nederú sieti viery
té, spojené z mnohých pravd písma svatého. Nebo se neumdlévá, ani
súžena bývá viera mnozstvím věřících, ale viece se posiluje a pevnějšie
i tvrdšie bývá; nebo kaŽdý z nich sám z sebe rozmáhá tu vieru a tvrdí ji,

135 nebo z viery Živ jest a jest příčina pomocná i příkladná jiným k věření.
Pakli by kto polehčil z nich viery, ihned jiní hledie opraviti to. ProtoŽ
mnozství věřícich jest moc a síla viery. Ale že tato siet viery jediné ty vy-
táhne z moře tohoto světa a z hlubokosti hřiechuov, kteříž konečně ostanú
v sieti, netrhajíce nižádné stránky těch sietí. Nebo kdež koli protrhnú tu

|40 siet zrušením které pravdy, z nichž jest ta siet svázána, tut tak neostanú
aniŽ mohú ostati v té sieti, a hlubokost moře potopí je. AniŽ také bude vy-
taŽen kto touto sietí, jediné ten, ktož se dá táhnúti sietí tam, kamž správa
rybářuov Kristových siet miení táhnúti; a nedá-li se kto táhnúti tou sietí
viery, nemuoŽ vytaŽen býti.

ku po-
koli
jsú

se jí slí.
otázal

ptvotně
vsem,

to činili,
s ďábly

,,Však
dobrých

jediné
Žto

a slo-
akaŽdý
a kdyŽ

či nelíbÍ.
vr za-

í stránku
pro něŽ
býti pří.
jeho du-
ve čtení,

-!--

37



1 0
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tří částí si budeme všímat -2 Přikazatelí mistře _ 2-6: Luk. 5,4-6 _ 3-4 Druhé...
třetie za druhé... za třetí

7 to těIesně položioše když jsme to uvedli ve vlastním (nepřeneseném) srnyslu;
k rozumu li smyslu - 8 pracouiti pracné _ 9 prd.zdné martré, bezvýs1edné ': kúpě se
koupajo se - 10 daremnÍe marné _ 72-14z Řírn. 13, 12-13 _ 74 neuědomí nevědo.
mosti _ 76 bgdléchu (imperf.) byli, prodlé'r'ali; tg uěci... opatřme na ty věci popatřrne,
ty věci prozkoumejme _ 79 prvotná předevšÍrn _ 22 iednaií dělají, ci inÍ - 26-27: Luk'
16' 3 - 27 kruopěkrůpěj' kapku _ 29 léním líným - 30.31: Přísl. 20, 4 - 31 tt oěčnost
chudobg do věčné chudoby .35 u tom se opatřiÍť hleděti si toho

43-46: Ž.32,6 a 8-9 - 47 se oznamuií ukazují _ 48 zřiezení... a ustanlení řádu...
a zákonu - 52 hliněným lidem lidem vytvořeným z hlíny (podle biblického mýtu
o stvoření Adarna) _ 55.56: Žid. 1',3.57 abg k ieho slouu bgl11 aby se na jeho slovo
staly, vznikly - 60 drži má za to, věří - 66-67: Ž.7|8,105 - 66 svítedlnice svíti lna -
7o zřiezením způsobem - 77 uzd'cen milý - 75 iest zuolil vybral si - 84-85 se slíbiti zali-
biti se _ 86 prauěišÍ přímější _ 89 pohrzeiÍ pohrdají; abg lt.stauili aby ustanovili - 90
jest viera čIooěku zavdzdna člověk je povinen věřit

95 podlé zdmgsluo podle výmyslů; slouulnýcň slavných - 97 soběuolnýclt svévol.
ných

99 předložené rrapřed uvedené - 702 zeunitřnťe vnější - 704 drdnie trhání - 105-
106: Mat. 4' 19 - 106 po mně za rnnou; rgbdře lidské rybáři lovÍcÍmi lidi - 112 se
pří'd.tží souvisí _ 113 osdhnú obsáhnou, zahrnou -714 okročen ovinut, obalen

71'9 odporné odpor budící, protivné - 120 u urš do sÍtě - 721 pohoršie se zhorší
se, zrnění se ke zlému -125 zeunitř vně; uuokol jde zacházl * |26 poběhlými odpad'
tými - 728 hole zhola, docela

73t bez číslabezpočel _ 132 se neumdléud neoslabuje se - 132-133 ani súžena
býud aní nebývá stísněna, sklíčena _ 134 turdt utvrzuje _ |35 z uierg žiu 7esl.. srov.
Hab. 2, 4 - 136 b11 kto polehčil by někdo zlehčil - 738 konečnc nakonec - 742 sptdua
řÍzeni

( o  R o T Á C H  v E  S P o L E Č N o S T I )

Ale již při těch věcech pověděných k ř.eči počaté vrátim se, jenž jest

o sieti Petrově, jenž jest siet viery, s níŽ jest poslán na lov duchovní,
v nižLo jest mnozstvie ulovených vešlo. A kterak ti ulovení v té sieti viery
skrze ty lovce apošto|y zÍiezeni jsú byli' to jiŽ napřed pověděno jest. Ale
Že tu řeč jest, Že pro mnozstvie ryb polapených siet se trháše.

Ač nic v jich lovu přítomném nenie svědomo, by mnozstvie odporných
polapila ta siet r' iery; neb dlúho ulovení od Petra a jiných apoštoluov trvali
jsú v celé sieti. Ale po nich u prodlení časuov, kdyŽ jsú lidé spali a ubezpe-
čili se, přišel nepřietel j ich v noci a nasál jest koukole mezi pšenici. A potom
ten koukol vzrostl a rozmnožil se jest ve mnozstvie,tak že jiŽ přemohl jest

pšenici a umdlil j i, Že jedvy muože zde i onde nalezena býti pšenice pro
mnozstvie silného koukole. Protož kde by tak tvrdé spánie po apoštolech
rnohlo nalezeno býti ' jako tu' kdeŽ se jest nadánie kněze zbožim a panstvím
stalo od ciesaře? Ti l idé spali jsú a snem těŽkým otrápeni jsú, že jsú směli
po sr'ó chudobě, kterúž jsťr z r.ier5l drŽeli a to kázali o chuclobě Kristově
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i všech jehtl apoštoluov i jiných kněží věrných po apoŠtolech, a zavrhše tu
chudobu, přijali jsú pansbvie a čest ciesařskú a výše nad ciesařskú. Kte-
rúžto chudobu přijali jsú za vieru z přikázanie Kristova i jeho příkladu.
A když jest to ten kněz snadně a směle učinil, musilo iest to býti z velikého
o|rápenie sna a zatměnie srdce, aby se pokusil po té biednosti o takové
zvelebenie a povýšenie v světě. Prvé po jamách, po skaléch, po lesiech se
kryv pro jméno Kristovo, nuž potom anot jeho ciesař po Římu vodí,
vsadiv jelro na bielú kobylu - aneb necht jest bielý kuoti, vždy jest zle
bylo - učinil jemu čest na odivu všemu světu. Nebo tak praví ti, ješto sú
ty věci na pamět budúcí psali, Že mnozí v Řimě běželi jsú na Len div řkúce:
.,Papa, papa! Co je to? Co je to?.. Ano ciesař, osedlav kuoň a vsadiv kněze,
i vodí se s ním po městě. Protož zdá mi se, když jest to tak směle učinil, že

.|est tiem velmi pohaněl čistotu a nevinnost stavu apoštolského, Že jest sám
nic právě a upřiemo viery nenásledoval. A podobné jest k tomu, že jest sobě
stýskal s tiem, kryje se po jamách a po lesiech před pohany, neb sú je
zabíjeli pro vieru Kristovu v tu chvíli, a protož jsú se kryli, kdež jsú mohli.

A to i dnes těžké kněŽím rozkošným s teplým srdcem, ješto jsú obvykli
cti a svobodě těla, býti jako sběhem najpotupnějším na světě, a jsa správcí
najvyšším v úřadu apoštolském, i býti miesto psa na světě, kryje se před
Konstantinem. A k takému přebývaní v úřadu kněžském vzali bychom, by
dva chtěla v Čechách kněžími býti. Ale sytý a prázdný život mnozství jich
nasvětí na kněžstvie. ProtoŽ tuto srdci tělesnému Silvestrovu a neplnému
u vieře libo bylo, ano již ciesař kuoň pod nim vede. JiŽ v tu chvíli se jeho
nebál jako prvé. Protož tu jest siet Petrova velmi zedrána, kdyŽ jsta ta dva
velryby veliká v ni vešla, to jest kněz najvyšší s panovánirn královským
a se ctí nad ciesaře, a druhý velryb ciesař s panováním, s úřady a s mocí
pohanskú pod kóŽi viery uvalil se. A když jsta se ta dva velryby hrozná v té
sieti již obracela, tehda ista ji tak zedrala, Že jest jie málo co v celosti
ostalo. A od tú dvú velrybú tak odpornú sieti Petrově narodilo se rot šibal-
ských přieliš odporných té sieti, od nichŽ jest tak velmi zedrána ta siet, Že
jediné jí znamení jsú ostala a jména křivá. A najprvé roty šibalské mnicho-
r'é, mnohotvárného kroje a peřestiny, potom roty školnie kolejátské, potom
r.oty farářské, pak z neučených mnohé tváři erbové, potom roty a šibalstvie
rněstská; a s těmi rotami šibalskými všel jest všecek svět v siet viery
Petrovy se vším zlosynstvem, coŽ jeho muož ten svět mieti v sobě. A' že ta
všecka šibalstvie těch rot mnohýc}r všecka sobě osobují panovánie pohanské
a světské a táhnú se k němu všemi silami, chtiece každý panovati. CoŽ naj-
'lále rnuoŽ kto z nich zem osáhnúti, o to usiluji, jakúŽ koli mocí neb lstí
ireb násilím sobě osobují panstvi mdlejších, anebo koupenim, anebo po
dědictví, chtiece vždy panovati, což najšíře muož kto. ProtoŽ v tom pano.
váni dělé se: jedni jsú páni duchovní a druzí světšti. Páni duchovní: papež,
pán nad pány, kardinál pán, legát pán, arcibiskup pán, biskup pán, patri-
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archa pán, farář pán, opat pán, probošt pán, a těch opatuov a proboštuov
tak mnoho jest pánuov, jakož mnoho jest klášteruov a zákonuov nadaných
panstvím; jest provinciáI pán, převor pán, mistr universitatis pán. Pak
světský pán ciesař, král pán, knieže pán, páni korúhevni, pán purkrabie,
pán rytieř, pán panoše, pán rychtář, páni konšelé, pán purgmistr, páni
měštané. A ti všickni páni tak k sobě ta panování táhnúce, že netoliko jsú
tak zedrali vieru mezi sebú, ale i královstvie zemské tak jsú rozsápali mezi
se, že hlavní pán, král, nemá nad kým panovati, aniž zbožie muož k tomu
dosti mieti, aby se živil s svú čeledí. Nebo páni opatové osáhli jsú zemi
široce, kanovníci, jeptišky města, hrady, krajiny, vsi' a páni korúhevní
a panoše na druhú stranu, že zde v celém kraji ve mnoho mílech jediné vsi
nemá král k svému panování. Protož ti páni zemané chtěli by králi něja-
kému ciziemu, Němci bohatému, ješto by cizie země dral k svému panství,
nebo oni osáhše královo panství nepustie se jeho, než chtěli by králi tomu,
aby jim přidával, nadera na jiných zemiech.

Protož zjevno jest' že mezi pohany lépe stojÍ královstvie zemské nežli
mezi těmito zamatenými křesťany, jenžjsú sobě osobili ta panstvie,nebo
mezi pohany nenie těch duchovních pánuov rozmnožených a velmi zbyteč.
ných jako v těle hlíz, ješto jediné bolest přivodie. Protož kráIové pohanští
snáze panují nemajíce nižádných pánuov duchovních, ješto sú bohatější,
osáhnúce sami zemi k svému panství. A u židuov také nebylo těch panstvÍ
rozlitých, jediný pán hlavní, král, býval jest. Pánuov korúhevných nebylo,
jediné rytieřstvo aneb lid hrdinný, kterýŽ král držal k své ruce, viece anebo
méně, a z těc}:. sobě úředníkuov nadělal. Ale kněŽí Židovští z přLkázanl
božího neměli jsú nižádného panování mieti, ani dědictvie na dědinách, než
toliko desátky na lidech jim k živení pán buoh oddal. ProtoŽ u židuov
i u pohanuov snáze mohlo jíti kráIovstvie zemské než|i mezi těmito změ-
tenci, jenž se mnie nětco býti v Kristu, nedosahujíce najmenši pravdice
s pohanyo z nichžto se jest tak mnoho zvláštních pánuov nadělalo, všeli-
kému úmyslu Kristovu odporných. A poněvadŽ panování zemské nemuoŽ
státi právě pro mnozstvie pánuov, čím viece viera nemuože státi ani za-
chována býti pro mnozstvie rot šibalských a pro mnozstvie pánuo zbyteč-
ných a vieře odporných, pro něŽ musí býti rozděIenie, nerovnost, pohrdánie,
utískanie, nenávisti, svárové, sahání jedněch na druhé. Ač vyznánie jedné
viery mají, ale nad pohany dále jsú jednotú a naruozno ji trhají svými šibal-
skými rotami. Nebo ač koli viera naše muož osáhnúti rnnozstvie věřicÍch
úŽitečně k spasení, takové, jenž jsú jednoho srdce a jednoho duchu, kte-
réŽto věci nikdieŽ viece nejsú vzdáleny od jednoty duchu neŽli mezi těmi
rotami rozdělenými; daleko se dělé od duchu JeŽíšova, daleko jedni od
druhých, daleko mezi těmi pány mnohými, ješto všickni žádaji dále a dále
povýšeni býti v panství nad jiné, pýchú se nadýmajíce, ješto jest to ihned
z sebe věc najprotivnější vieře. A že ty všecky roty šibalské a ti páni mnozÍ
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všecky zv]áštnosti mají na sobě a každá jiné a jiné, ješto jimi miei'í na
vieru, aby ji těmi zvláštnostmi porušili a zedrali siet Petr'ovu, protož jakoŽ
ty roty jsú zřiezeny pod rozličné zákany a pocl práva lidská, každá z nich
jakož jest zvolila sobě zákon zvláští nad zákon Kristuov, jako by pravější
jich byl než Kristuo. Tiem činem postúpá každá od zákona Kristova nebo
od něho ovšenr orJstúpá. A jakož každá skrze svuoj zákon chýlí se od zákona
božího, a tak se chýlí od viery, a jakož se od nÍ chýlí a dělí jedna rota od
druhéo tak ji trhá aneb ji déře. A jakož muoŽ každá chýliti se od zákona
Kristova pro zvláštlrost svých zákonuov, tak se chýlí a dělí jedna rota od
druhé, kaŽdá svuoj zákon velebieci nad jiné zákony, ano Se ji zdá, by vět-
čího zaslúžení jich zákon byl pro rúcho laciné, ješto jich zákon ve]í takové
nositi, oni Že masa nejedie, oni že nemluvie, oni že smutnými notami zpie-
vají, oni Že ráno vs|ávají, oni Že se mnoho postí, oni dlúhé hocliny řiekajÍ.
Ty i jiné zvláštnosti jich zálronuov dě]é na luozno ty roty, aby se každá
sobě rrajlépe líbila skrze svuoj zákon a jiné roty aby sobě zlehčila a jimi
pohrdala, z]e o nich m]uvila a jich nenáviděla. A jakož se tak s pohrdáním
dělé jedni od druhých, tak se dělé od jednoty, kterúŽ viera zvoluje a osáhá.
A jakož se dělé od pravé jednoty, kterúž viera drží v sobě' tak daleko vieru
urážeji a rušie ji. TakéŽ ti všickni páni, jenŽ jsú se vylehli z Konstantina
a ustaveni jsú skrze lež pod vielu, poněvadŽ milují panování pohanské
i život polranský sodomský a těmi skutky dělé se od Krista a nemohú jeho
účastni býti a nadýmají se jedni nad druhé pýchú nad ďábly a tisknú se
mezi sebú bezprávÍm skrze moc a dávie mdlé násilím, ti všickni s svými
zvláštnostmi odpornými urážejí vieru, derúce tu siet viery tak daleko,
jakož jich zv]áštnosti nepravé vzdáleny jsú od viery a jí odporny.

Protož i to shodení a r'ozsúzenÍ těla Kristova duchovnieho aneb cierkve
římské nebude pravé v této straně, k vieře je přiměřiece, kdežto se ta
cierkev na.tré dělí, majíci pány, krále, kniežata _ stránku první, ješto brání,
tepe a hájí; a druhú stránlru má duchovnie kněžstvo, ješto se modlí; třetí
stránku má robotné dělníky a ti mají chovati tělesnú potřekrú těto dvě.
A jestJi to tělo Kristovo duchovnie takým řádem rozdělené, kLeraký ne-
rovenstvie v něm jest! Dvěma stranoma chutno jest, nebo obě prázníta
a mnoho Žťřeta a snadně utr,ácíta, nebo ležíta na třetí stránce, podkasavše ji
pod se, a ona nese na svýc}r bolestech rozkoši těch dvojích Žráčuov, jichžto
přieiišné mnozstvie jest, nebo jako u veliké vedro žádaji pocestní odpoči-
nutie pod střechú v chladu, takež žádostivě chvátají k tomu, aby páni byli.
A nemohouJi páni býti, ale žádaji sluhami u nich býti, aby jich stoluov
hojných a rozkošných účastni byli u prázdnosti postávajice a posedajíce.
Takéž kněžie ve]mi v kněžstvie pospiechaji, mnozí i slúžie rádi u kněžie pro
syté stoly. Protož ti dvojí prázdni žráči hojně pijí krev robotných lidí
v svých rozkošech a tlačie je jako psy s velikým pohrdáním. ProtoŽ měloJi
by to tělo Kristtlvo býti neb jeho cierkev, velmit by to nepodobné bylo,a ti páni mnozí
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hledice k řeči svatého Pavla, ješto mluví o duclrovnírn těle Kristově
i o zvláštnosti úduov toho těla. A Že v tom těle neukazuje takových bez-
práví, aby jedni druhé tiskli, násilé jim činiece, ale die o nich: ,,Raduje-li
se jeden úd, radují se s ním všickni, pakli co trpí jeden, trpí s nírn všickni,
nebo se milují spolu.,. A protož majili co dobrého mezi sebú, rozdělé se
o ně; pakli co hořkého na ně upadne, pijí spolu litujíce jedni druhých. Ale
r' tom těle trérohém jedni se rmútí plačiece, a druzí se jim posmievají; jedni
se potie v těžkých robotách, a druzi v prázdnosti|eží v chladu. Protož ty
všecky věci nerovné a pravdě odporné stojie v těch rotách šibalských roz.
i'rhaných, kteréžto roty těmi všemi zvláštnostmi dělé se od slov Kristo-
vých, v nichžto viera křestanóm jest postavena' a zvláštně od těch slov,
literéŽ mluvil jest, na smrt se připravuje a modle se za své učedlníky, aby
rt vieře zuostali, i za všecky vyvolené, kteÍiž spaseni mají býti. ProtoŽ die
v té modlitbě: ,,A netoliko za ně prosím,.. to jest za učedlníkY, ,,a|e i za
ty, kteříž skrze jich řeč mají uvěřiti v mě, aby všickni byli jedno, jakož ty,
otče, ve mně a já v tobě, aby i oni v nás jedno byli, aby svět uvěřil, žes ty
rně poslal. A já slávu, kterúŽ si mi dal, dal sem jim' aby byli jedno' jakožto
i my jedno sme. Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonalí v jednotu...
V té řeči Kristově dává se znáti,Žeten lid, kterýŽ se má bohu líbiti a spa.
sen býti skrze smrt Kristovu, za kterýŽ se modlí tuto, má býti v jednotu
bozskú sjednán a v té jednotě dokonalý býti, za niž se tuto modlí otci, aby
ti všickni, kteřiž jsú měli věřiti v něho skrze kázaní apoštolské až do nás,
aby spolu jedno byli a v té jednotě dokonalí byli, podobní k té jednotě,
jakoŽ mnozí údové v těle mohú srovnáni býti milostí, povolností, pomocí,
shovievaním, a což tu muož nalezeno býti zÍ\ezeně v takové jednotě, to
k nim přísluší, aby měli ti jednoho boha, jednoho pána a otce všech, jednu
vieru, jeden zákon k svým správám; poněvadŽ jsú jedno všickni, všem
jedna každá věc bozská příslušie. Nebo jinak by nemohli jedno býti' když
by se dělili v bozských věcech, nějaké zvláštnosti v nich sobě osobujíce
nebo se povyšujíce jedni nad druhé anebo se tisknúce násilím. Takovút
jednotu z viety Kristovy rnáme za správu, a což z té viery vycházie, všecko
hřiech jest. ProtoŽ ty toty napřed pověděné, jenž se mezi sebú dělé zvlášt-
nostmi svých zákonuov a panováním pohanským, žádajice kaŽdá panovati
tl na jiných se voziti, takoví všickni nepi.íslušejí k modlitbě Kristově'

1loněvadŽ nejsú spojeni v jeho duchu a v jeho zákoně s ním. Nebo ač v také
jednoty takoví šibalé vešli, ne pro tyť jednoty mohú Kristovi učedlníci
býti, ale kterú jednotu muoŽ uvésti zákon Kristuo a srovnati je u pravé
rlobrotě ctnostné, jakož má býti srovnán lid boŽi, skrze pravdu slova jelro
rr vieře a v milosti jako čeled jednoho hospodáře, u pravém poslušenství
božim stojíce, toliko všickni jeho za pána majíce. A.Že nic tak nemuoŽ ujis-
titi velikého odstúpenie od boha a od jeho zákona, jakož to rozdělenie těch
rot a osobení těch zvláštností, bohu i jeho zákonu odporných: každá rota
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táhnúci sobě zvolené zvláštnosti' jimiž se dělé od zákona Kristova a uráŽie
jej. A že takové roty, v sobě rozdělené, nemohou podjíti pod zákon boží.
Nebo zákon boží nepotvrdí jich zvláštností sobě odporných, aby každá rota
potáhla jeho k sobě, chtieci své zvláštnosti potvrditi zákonem božím. Nebo
zákon boži toliko těch věcí muož potvrditi, kteréž rostú z něho, a což,
:l jiného kořene roste, toho nemuož potvrditi. A že zákon boži jest jeden
a jedno rná v sobě a má takovú dobrotu, v níž rnuož mnozstvie najvět,čie
ustaviti, aby všickni jedno byli. By celý svět věřil zákonu božímu a jemu
povolil, mohli by všickni jedno býti v Kristu, nebo to uvodí t'e mnozství,
abv rovností přistťrpil jeden k druhému a miloval jeden druhého jako sám
se, jeden druhého břímě nesl, a což každÝ chce od jiných' to aby jim činil.
A ta věc mohla by učiniti z tisíce světuov jedno mnozstvie' jedno srdce
a jednu duši. Protož nemuož lepšie správa býti pokolení lidskému, putují-
címu zde na světě, nebo uvodi člověka r' najpravější život a činí člověka
najvzácnějšího bohu a činí člověka člověku v zisk, aby jemu druhý on byl.
Protož kto by jej právě poznal, nesměl by jiného zákona ustaviti ani jeho
zvoliti ani v něm ostati, nebo nemuož nižádný pravý býti. Když jeden
pravý jest od boha pošlý, nemuož jiný takýž býti, ale jemu odporný.
A v tom se odpornost zákonuov lidských oznamuje zákonu božiemu, nebo
když zprva jeden věřící lid byl pod zákonem božím, potom, když jsú ti
zákonové vznikli' nadělali jsú roi mnohotvárných pod jednú věrú s domně-
ními a s uměním mnohotvárného smysla a zvláštnostmi, rrásledováními od
sebe rozdělenými, aby na ta rozdělenie, domněnie mohly mnohotvárné
nepravosti vzruosti, jako ze zlého semene aby rozličných snopuov koukole
narostlo a všecky aby poškvrnilo. Ale zákon boží jest nepoškvrněný, obra-
cuje duše. Protož jest té dobroty a dokonalosti, aby jakéž koli poškvrny
nebo hřiechy nalezne na lidech, přichýlili se k něrnu a uvěří jemu' očistí je
ode všech hřiechuov a zachová je v nevinnosti bez hřiechuov a obrání je,
aby jich nemoh]i přemoci hřiechové. A muož opraviti a srovnati, jakéž koli
roty rozdělené kacieřské nalezne, jestliže uvěřie zákonu boŽiemu, on je

ustaví u pravé vieře a spojí je v jeden lid' r' jednu vieru, v jeden smysl
viery, v jednu milost, v jednu náději, aby všickni týmž věcem povolili,
jakož pán za to prosil, ,,aby všickni jedno byli jako my.., jakož otec a s5rn
jedno jsú. Protož zákon božimuoŽ obrátiti hřiešného člověka k bohu a muoŽ
jeho očistiti od hřiechuo a všecky věci jeho spraviti a ustaviti podlé vuole
božie, jehoŽto zákonové lidští nemohú učiniti. Protož kterakú koli dobrotú
stkvě]i by se lidé podlé správy zákonuov lidských, nebudúJi mieti té dob-
roty, kterúž jest buoh zvolil v naplnění svého zákona, vždyť ostanú poběhlí
a oddělení od bolra i od jeho zákona. Nebo buoh zvolil jest jedinú dobrotu
všelikému lidu, tomu, kterýž chce mieti milost jeho v naplnění zákona jeho'
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225 rovnalY ty roty mnohé, od sebe rozdělené domněnými obyčeji' smysly
i skutky.

Tyto věci pověděny jsú společně o rotách mnohých pod jednú koŽí
viery, ješto jsú poběhli od zákona boŽieho a zedrali jsú siet viery, toliko pod
jménem viery a vyznávaním ústným stojiece, zakryvše se znamenÍmi po-

230 svátnými jako pod bleskem viery, pod nímž jsú přikryti, jako by byli
kř.estané, jsúce domácí nepřátelé viery i božích zvolených.

4 zřiezeni uspořádáni - 6 ač ale, avšak; suědomo známo; odporných protiv-
ných-8 u prodlent časuoo za delší čas; ubezpečili se citili se bezpečnými_9 nasal jest
nasel _ 71 umdli l  oslabi l; iedug sotva_ 73 nadcinte obdarování; zbožÍm majetkcm -

74 od ciesaře.. naráŽka na domrrělou donaci císaře Konstantina I., kt:rou učinil
v 1. pol. 4. stol. papeže Si lvestra svěLským panovnÍkem Říma a dalšíth území; na
tomto podvrhu zakládala středověká cÍrkev své právo na světskou moc; otrdpeni
ománreni; isúsměli odváŽi l i  se - 15 jsú drželi zachovával i - 79 tenkněz:tj,papež
Silvestr _ 20 z otrcipenie sna z omamujícího spánku; po biednosti po bídě, po utrpení -
2| po skaléch po skalách, po skal iscích .22n. anoť ieho cíesař po Řtmu oodí.....na-
rážka na pověst, která se vázala ke Konstantinově donaci _ 23-24 nechť jest bielý
kuoň, vždg iest zle bglo LřebaŽe to byl kůň bilý' přece přinášel zlo (podle st,ředově-
kých snářů znamenal bÍlý kůň radostné události) _ 24 na odiuu na odiv, na podíva-
nou - 26 Papa, pclpa! papeŽ, papeŽl _ 29 níc prauě a upřiemo nikterak správně
a přímě, náležitě; podobné pravclěpodobné

32 rozkošným rozkošnickým, rozmařilým; jst1 obvgkli přivykli' zvykli si _ 35
ozali bgchom, bg dua cňldlo přijali bychom to' kdyby šlo jen o dva kněze _ 36 prdzdný
nečinný - 38 l iÓo příjemně _ 39-40 jstataduauelrgbg t lel ikt i . . .uešIa (duál; ty dvě
velryby vnikly _ 42 uualil se vevalii se - 44-45 šibctlských podvodných _ 46 znament
vnějšÍ znaky; kř iud íalcšná _ 47 peřesting strakatiny; kolejalské kolejní, universitní .
48 tutjLř i  erbouéIit|é urození, šlechta - 52 tóhnťt se tÍhnou _ 53 osdhnúli podmanit i s i -
54 mdlejších slabŠích _ 57 karctinú.l..nejvyšší církevní hodnost po papeŽi; sbor kardi-
nárlů volÍ papeŽe legcit: papežský zmocněnec - 57-58 palriarcha: biskup nebo arci-
biskup s vedoucím postavením r' určité zemi _ 58 opat: představený některých ďruhů
klášterů; probclšt: přeclsLavený kapttuly (sboru duchovnÍch) určitého kostela _ 59 zti.
konuou řeholí, rnntšských řádů - b0 prouincial.. přerJstaverrý řádové provincie a v ní
zalrrnutých klášterů; přeuor: předsLavený kláštera u některých rrrnišských řádů;
mislr uniuetsÍÍaÍťs unrversrtní mrs|r, tj' učrtel _ (:7 pani korúheuní: vyšší šlechtici,
kteří měli vlastní jednotku vojska, bojujicí pod jejrclr korouhví; purkrubie: správce
a vojenský velitel lrradu - 62 pttnoše: prÍsluŠnÍk rrejnržší šIechty _70 bg drcl odíral
by - 72 nadera nablav, vydobyv

76 hlíz vředů - 79 rozlitach roztříštěných - 82 na d"ěd'inach na dědičném pozem-
kovém nrajetku - 83 ork1al oclevzdal _ 84_85 mezi změlenci mezi zmatenci, pomaten.
ci - 85 se mnie.,. Óýl i  c lonrnÍvajÍ se, Že jsou; praudice spravedlnosti _ 88 stt it i  prduě
býti správné, náLeŽllé; čitn uiece tim spíše _ 92 ntLruozno na různé strany - 100.101
mieři ncl uieru útočí na víru - 102 jsú zřiezeng pod. tozličné zdkong jsou podřízeny
rťrzným Zákonum (vytvořr'nyrn lromr) _ tU3 zulaští zvláŠtni, odlišný _ 7{J4 postúpó
poodstupuje,ustupuje-105oušem docela; chýlíse odchyluje se-112 hodtng hodinky,
kněŽské modlttby předepsané pro určrté hodtny _ 7t4 abg sobě zlehčíIa aby si zrre.
vážrla_ 11ti osrihci zahrnuje, zaujímá _ 118 lsú seuglehl i  vyiíhl i ,  vyvinul i  se - 120
sodomský nemravný, zvrácený (podle biblického města Sodomy) - 121 tisknú se
utiskují se _ 122 dtÍuÍe utlačují
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125 shodení, ocenění _ 126 u této straně po této stránce; přiměřiece přirovnávají-
ce - 128 tepe bíje, bojuje - 129 těto duá (duál) tyto dvě _ 130-131 kteraký nerovenstuie
jaká nerovnost _ 13t chutno příjemné; prdzníta.'.žéře'ta... (duál) zabáli... žerou..._
132 podkasauše podrobivše - 134 u oeliké uedro za velikého veďra - 737 u pt,dzdnosti
v zahálce - 140 tlačie potlačují, utlačrrjí _ 744 .146: 1 Kor. 72, 26 _ 748 trérohém 1.ro.
jitém' rozděleném natři - 150 netouné nenáleŽité - 155-159: Jan 17' 2a.22 _ 162
siedruin spojen - ,!.66 zřiezená řádně - 168 lc suým sprdodm ke svému Íizeni _ 772 za
sprduu jako pravidlo, zákon; ugchózie vybočuje _ 181-182 ujistiti ďokázati - 184
tdhnúci soĎdpřisvojujíc si _ 785 podjiti pod podříditi se - 186.187 abg potrihlrt ieho
k sobě aby ho získala pro sebe _ 197 uuodi přivádí _ 1'98 čint čIouěka čIouěku o zisk
utváří člověka tak, aby byl jiným ku prospěchu - 202 se oznamuje prozrazuje se _
204.205 s domněntmi s domněnkami _ 215 u milost vlásku _ 221 uždgť stále _ 225
d,omněnými domnělými

230 pod bleskem pod leskem -23t zuolených vyvolených

(o  ŠI . ,EC I ] iTĚ )

A' že ta všecka dobrota urozenie vládyčího zal.ožena jest skrze zámysl
nepravý od pohanuov nalezený k dobytí erbuov jich od ciesařuo a od krá-
luov. Skrze služebnost hrdinství nějakých za dar mají a někteří kupují ty
erby k své cti: bránu, vIčí aneb psí hlavu neb řebřík anebo puol koně neb
trubici aneb noŽe aneb jelito svinské neb nětco k tomu podobného. V takých
erbiech stojí dobrota aneb duostojenství urození vládyčieho. I jest to uroze-
nietéŽ slávy jako i erbové, od nichž dobrotu svého urozenie mají. A kdyŽ
by se nedostalo peněz k tomu urození' hlad by je připravi|, žeby, nechajíce
erbuov' i chytili se pluhuo. ProtoŽ samy penieze opravují čest erbuov jich
a přivodie slávu urozenie jich. ProtoŽ se viece štěpuje sláva urozenie jich
penězi mnohými nežli erby slavnými, a kdeŽ peněz nenie' tu s chlapy za
roveň sedie, dielem se stydiece, často chleba k uobědu nemajíce. A že těch
rot mnoho jest vládyčích, ješto kaŽdá po svých erbích se počítá a své poko-
lenie za nimi; nebo jinak by niŽádný nesměl se vládykú vzievati, když by
jemu erbové nesvědčili té dobroty ctného urozenie kromě pokolenie Ada-
mova. Protož ktož svědky má a dovésti muož' Že se jest dobře urodil
a řebřík nebo puol koně maje, listy jemu na to dává, že se jest lépe urodil
nežli Ábel, druhý syn Adamuo, a jméno obdržel jest, aby vždy dobrý nazván
i jmien byl: by pak najhuoře činil, erb jemu nedá zlým býti. NeŽ pak, aby
právě dobře urozený byl, to musí vyvésti túto jistotú, aby ukázal, Že po
mateři bábu a děda vládyky rněl jest a po otci bábu a děda měl jest; tehda
se jest právě bez zmatkll urodil z psí hlavy. Pakli tiem řádem nemrož psí
hlava jeho dobrého urozenie svědčiti, ihned chlapem smrdí a nemuoŽ tak
vysoko výti o svém rodu a hanba jeho nutí a poniŽuje k zemi, protože čtyři
kútové nedávají svědectví jeho dobrotě. Ale by se poptal na súsedech na svú
dobrotu, tu by jiné svědectvie uslyšel o svém peském a násilném životě:
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nesměl by hanbú oči zvésti, kdyby hanbu za harrbu měl. Protož sláva dob-
roty vládyčie jsú jich erbové. A jakož sami erbové veliké slávy sú, takúž
slávu těm uvodie, ktož se v nich rodí. Protož veliké slávy jest puol koně

30 malovaného, a ktož od něho rod vládyči ná,téŽ slávy jest jako puol koně
malovaného.

7 dobrota urozenie okidgčilto urtlzený původ, urozenost vladycká; skrze zdmgsl
neprauý na nepravdivém výmyslu _2 k dobgtt k získánÍ _5 trubici trubku -8 bg při-
praoi| přivedl by k. ,..9 oprauu7í ospravedlňují - 11-12 s chlapg za roueň se sedlá.
ky jako rovnÍ - 13-t4 své pokolenie jejich potomci - 14 se azieuati nazývati se - 16
d.ouésti dokázati; se jest dobře urodil narodil se jako urozený - 77 dóutÍ: tj. král -
18-19 oÓ9 jmien bgl aby byl považován - 20 prduě opravdu, právem; uyuésÍť doká.
zati, prokázati _ 22 bez zmatku bez odporu, bez pochyby; z psí hlaug: z erbovní ro-
diny (ironicky) _ 24-25 čtgři kútoué čtyři porody, čtvero narození, tj. šlechtický
původ obou dědů a babiček _25 dobrotě urozenosti _26 peském hanebném -27 ne-
směI bg , ,. zvésti ( z ozuésti ) neodvážil by se zvednouti - 29 uvod.ie přivodí, dávajl

( o  MĚŠŤaNECH)

Ale mistr ProLiva, mlur'ě o základu měst, toto praví: že Kain pro vraždu
bratra svého udělal jest město' jehožto vzdělání příčina jest byla, že lúpežem
a násilím zboží shromáždil jest. ProtoŽ svých zlodějstvÍ jest požíval a sprost.
nost Života lidského nalezením cíle země, vah a mír v ch1trost nebo ve
lstivost proměnil jest a v porušenie přivedl. Cíle země první položil jest
a města zdmi ohrazoval jest, a boje se těch, kteréŽ jest urazil a zlúpil s svú
rotú, v svých městech jest shromažďoval. Tak písmo i mistrové zák|ad první
měsb oznamují.

Protož Kainovi se přidává počátek měst a hraduo dělánie, a to z přÍčiny
vraždy, lúpeže a násilé, nebo Kain pro nenávist zabil jest bratra svého
Ábele a učiněn zběhem a tulákem na zemi' boje se za Život. ProtoŽ najprvé
město trdělal jest a potom jiné lúpil a násilé jim činil. A těmi lúpeži zbožie
shromáždili ' A lid zlý sobě k zlodějství sebral a potom jiná města děIal jest,
aby je osadě zlodějským lidem mohl se brániti těm, které jest násilim zlúpil.
ProtoŽ vraŽda jeho přivedla k dělání měst a města jeho vedla k lúpežóm
bezprávným, nebo nemuoŽ se mnozstvie zavřieti na městě k válkám jinak,
než jiné lúpíce násilím, i žráti lúpeŽe, bráníce se jiným. ProtoŽ jaké mají
založenie města a hradové v Kainovi, tak stojí v též šlépěji kráčejíce, nebo
jiní by nemohli měst a hraduo osiesti, jedno vražecllníci a násilníci, lichev-
nÍci, kupci, trhovci, šantročrríci, ješto se najviec nevěrami a lakomstvím
pickují. Proto založice města a hrady a ustavíce mnozstvie městské na
takých křivotách, takéť jich ostříhati musie skrze násiléabezprávie jiných,
na každý čas připraveni súce k vraŽdě, neb vždy na ně běží nepřiezné,bez-
práví od jiných i zrady, a oni takové nepřiezně vždy hotovi sú děliti se krví,
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25 činÍce z|é za zlé. Mají-Ii město tvrdé k bránění, tehdy lúpí a násilé jiným
činie, aby zbohatěIi, a těmi bezprávimi popudie na se mnohých, a tak válku
proti sobě zbudí. I přijde jim na to, že se tak zapletú, aby jediné ve krvi
a v lúpežích usilovali, tepúce se a k biti ohrady připravujíce. A pakli takové
síly nemají a směIosti, aby jiné.skrze násilé lúpili a války začinal.i, ale to
v sobě maji, aby netrpěli násilé od jiných. Protož na to všecko mnozství
městské připraveno jest, aby se bránili těm bezprávím s poddáním životuo
svých k smrti: jiné zbíti chtiece, sami se k zabití poddávají. Protož pro
zachování životuov a statkuo město udělajíce, musí krev prolévati, a chtiece
cizie prolévati, musí své k témllŽ poskýtati. ProtoŽ to pokolenie městské
a erbové, ješto kr-vjc životuo na hradiech,na tvrziech a na městech,vŽdyláká
ve krvi bratra svého a násilím je dáví. Ptotož jest pokolenie Kairrovo,
prvního vražedlnÍka. A s tiem bytem nemuož se jeho vražda pustiti, nebo
za],ožice pokoj života těIesného a prospěch statku časného, i dělati na to
města a mnozst,vÍm je osaditi i musí přidati příčiny k městu, aby úmysl
první došel, aby je vždy hradili, vždy nad ním bděli v noci i ve dne, aby jeho
nižádný neztekl a jim životuo nezmordoval a zboži jim nepobral. Pakli se
kto zjeví svú nepřiezní, chtě nětco vzíti neb poškodit,i, ihned bez pomeškánie
zvon svolá všecky, to mnozství městské, k zabití. Pakli zlapají zloděje aneb
zrádce, těm neodpustí aniž se upokoji, dokudž jich krve neprolejí.

ProtoŽ orl za|oženÍ počnúce mnozstvie městské, aby u pokoji života
azbožie chováli, mrrsí státi na krev každému, kto by jim chtěl na to bezpráví
sáhnúti, a na to r'šecku péči města přidati, aby mnozstvie, maje se za čím
krýti, mohlo se všelikému neštěstí odbiti. A položice takový zámysl mnoz-
stvi městského k zachování Života a statku u pokoj, jakoŽ žádaji, tehdy
neostane v niclr žádné přikázaní božie, kteréž př'Íleží k milování bliŽních;
nebo pro svój pokoj, kterýž chti za zdí sytý zachovati, některé násilím budú
Iúpiti' některé lstivě rozličně oklamávati a na protivné sobě sahati, hrdla jim
odjímajíce. Nebo poněvadž proto hradí se a okopávají, aby bezprávie ne-
trpěli na životě a na statku, musí vždy z|é za z|é činiti, bráníce se bezpráví.
Protož ta všecka přikázaní musÍ přestúpena býti, kteráŽ trpělivost přikazuji
křesťanóm a obranu života a pomstu zapovídají: ,,Ne sami se bráníce, naj-
milejší' nebot dí pán buoh: ,Mně pomsta a ját odplatím.. ProtoŽ jest-li lačen
nepi.ietel tvrroj, nakrm jeho, a jestJi žiezniv, napoi jeho... Ta všecka přiká-
zanie božie musi přestúpena býti' kdyŽ tak za zrlí u pokoji to mnozstvie
chce života chovati. A co sami mezi sebú bezprávie maji, v súdieclr s sváry
dělé skrze práva pohanská, pravdu často sobě nepravdú činíce, přestupujíce
přikázaní Kristovo, ješto velí přidati plášt k sukni a nechati sváruo v sou-
diech. Protož ani k bližním, ani k bohu neostane nižádné přikázanie Kris-
tovo na tom lidu městském: tak se z|é za zdi chová a v to šibalstvie svorné
se uplete. Nebo die mi]áček Ježíšrro: ,,Toť jest láska božie, abychom v při-
kázani jeho chodili...A jinak milosti jeho nemuožem mieti, jediné zachová-
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vajíce všecka přikázaní božie. A když pak jediného nenie na mnozství
městském, tehda ovšem milosti boŽie nema ji aniž jie mohú mieti, tak byd-
léce ve mnohých přestúpeních a v zapleteních takových, pro něž nižádnú
stranú nemuož přikázanie božie přistúpiti. Protož hroznu věc prorok die
o nich: ,,viděl sem zlost a protivnost v městě. Ve dne i v noci na zdech jeho
zlost a práce prostřed něho a nespravedlnost a násilé; z ulic jeho nesešla
lichva a lest..._ Dosti tvrdý nápis a nesličná pověst na ty, ješto chtí všecko
se ctí provésti. Necht to smaŽí s sebe tuční a múdří města! Ale by jim kto
rovný poslal do rady takový list, toť by se naduli; ta srdce pýchú prorostlá
řekla by: ,,Haní dobré, haní pány rathúzní... Protož nepochybně muož
řečeno býti to písmo, že jest viděl zlost a protivenství v městě, všelikého
pokolenie zlost, ješto jest kaŽdá protivna velmi bohu, že takové mnozství,
šibalsky spojené, v němž nižádné přikázanie boŽie neostává aniž muož
miesta mieti v něm podlé toho běhu, v němžto mnozstvie městské za|oŽeno
jest, nelze jest s jich úmysly niŽádnému přikázaní božímu ostati v nich.
A poněvadŽ nenie v nich přikázaní božích, tehda jest přestúpení všech.
Frotož m:sí v nich býti všelikého plemene hřiech hojně rozmnožený.
Pomsta a lrrev, ta ihne1od základu příkopuov azdina ně vlita jest, potom
pýcha za erby u patách kráči za nimi k lakomitví - tím město stojí -,

obŽerstvie, opilstvÍ, rozkoši tělesné (smilství, cizolozství, plzkých milostí'
frejuov) k úrazóm jedni druhým, ohyzdně obcujíce, peská spolu m uvenie
majíce, jedni druhým jako jáma prokopaná k slomení hlavy. Pýcha jako
siet osáhla je ve všech věcech jako pokolenie erby zkorunovaná. Všecky
věci s poctivostí a s chválú tohoto světa chtí provésti, vládykám se rovna.
jíce postavú, oděvy, pokrmy, nápoji, domy, pokoji, světnicemi, |oži. A' coŽ
koli jednají, vždy řiekají: ',Ať jest počestno... Jediné žet jich záchodové
nepočestnějie smrdí nežli vesních výruov, jinéť vše se ctí chti mieti. A lakom-
ství, to jim přirozenie, aby každý honil, kdeŽ muož. Nebo to mnozství zdi
okročené málo dědin k tomu mnozství má, a zal,ož1l.i sú mieti stoly tučné
bohatcovy, domy vysoké a nákladné a jiná zboŽí mnohá.Protož na to musí
dobývati, jakž koli budú moci, obchody, trhy, kupectvím, krčmami, řemesly,
lichvami, lstí, jakož teď písmo die, Že ,nnesešla z u|ic jeho lichva a lest...
Každý mieří lstivě na bratra svého, aby jeho ujal a sobě nahnal' aby jeho
lúpil v tom, oč s ním má děliti; a což u něho vidí sobě libého, aby o to skrze
lesthlédal k němu, aby jeho zklamal na tom. Nebo jestvšecka věrnost a milost
bratrská umrtvena, protož muŽ bratra svého loví až do smrti, die pán buoh.
ProtoŽ lichva tu jest hojná i zjevná i v puojčeni peněz na dědiny, na lúky
na určený rok, aby užil dotud, a nemuož-li vyplatiti na ten rok, ztratí drahú
věc za malé puojčenie. A těch běhuov liclrevných mnoho mezi sebú mají,
ješto bohatějí jedni druhými skrze lichvu a bohatí chudé sehlti těmi běhy
lichevnými; ač nebude zjevná lichva, ale bude zmalována nějakým milosr-
denstvím nazvaným aneb spravedlností. Protož toho lidu městského pravý
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jest byl otec Kain na mnohých kusích, nebo on sprostnost Života prorněnil
jest v lest nalezením vah a Íněr, jenž předtiem tak sprostný lid, Že snadně
směnili sú jedny věcí za druhé, nevážÍce ani měřiece , až on jim poloŽil' těm
zlým, aby pod vahú a pod měrú ceny šly. ProtoŽ tento lid v tom má múdrost
velikú, aby váhy a miery majíce, někde k sobě větčie a od sebe menšie.
A pakli miery a váhy pod vyrčením rychtářským musí jíti anebo Že jsú
pravé, ale nasadí cenu přieliš drahú. A což váŽie anebo měří, to umějí vše
zfalšovati: kořenie v vlhce chovati nebo kameníčka do něho namiesiti, aby
těŽká na váze malá věc byla; téŽ obi|é s plevami zespod smiesí. Tak ďábelskú
lest jednajÍ jedni proti druhým k oklamání, umějí jednati v trzích, v řemes-
lech. ProtoŽ z samého břicha Kainova ten licl se všelikú lsti vyšel jest. Nebo
synové Agar, umějíce múdrost, kteráž z zemé jest, byli sú kupci zemští,
a Temanští, ale múdrosti boží sú nepozna|i;takéž tento lid pln jest múdrosti
zemské smiešené se lstí, ješto posluhuje jich lakomství a ku polapení bratra,
aby jeho škodami štastnějie na světě a prospěšnějí uměl býti' čím lstivějie
bratra umie ujíti.

125 ProtoŽ veliká rána vieře stala se jest, kdyŽ tak odporná šibalstva skrze
jednáni Antikristovo u vieru umiešena jsú se všelikými přestúpeními a od-
pornostmi Kristu Ježíšovi, aby jsúce pod koží viery, tak škodně ji na zemi
potlačili a k sobě ji přitáhli' aby stála podlé nich na jedné šlápěji' až by ji
najposléze, ujmúce mezi se ta šibalstva, uvedla ji po sobě, rozkazujice ji,

130 aby jim shovívala, jha těžká na ně nevzkládajíci. ProtoŽ všecka ztracena
jest pro ta mnohá zlosynstva, přimiešená k ni skrze leŽ Antikristovu, jenŽ sú
moc ujala nad věrú a táhnú ji po sobě' a ona nižádné moci v své pravdě
nemuoŽ ukázati. A' Že ta šibalstvie sú základové zemští, protoŽ viery se
nesnadně pustí, by ji zjevně zapřeli, a právě ji také drŽeti nebudú aniž mohú

135 podlé svého založenie a podlé svých zámysluov odporných Kristu. Nebo
kdyby chtěli v pravdě vieře povoliti, ona by jim příkopy zasula a okolo měst,
hraduov atvrzi zdi by jim poloŽila a z všeho mordéřství i z jiných zvlášt-
ností městských by je vyvlekla, v nichŽ jest moc Antikristova proti Kristovi
silna; nebo' kdyby chtěli v pravdě vieře povoliti' musili by se těch všech

140 věcí pustiti. ProtoŽ nyní tak lstivě se viery přídrŽíce, najspieše s ní tak
falešně vuokol puojdú, usty ji a prstem ukazujíce' aby ji drŽali a opatrně
na šibenici vedli. ProtoŽ město jest nádoba jedu mnohotvárného, aby trávilo
mnohotvárnú tráveninú své přebyvatele i jiné všecky okolo sebe, aby
v smrt uběhli ti, ktož se k nim přivinú jako k sodomským lidem, jenŽ plá

I45 smilstvím, opilstvím a rozkošmi. A všecky pohostinu vcházejicí bláznivé
okolo sebe ztrávi svým opilstvím a z|ými a porušenými příklady; téměř.
všechen lid sedlský v jich pýchu a v lakotu se obláčí a jich lstivým kupec.
tvÍm se učí a obvyká jich okrase a v rozkoši jich leze. Protož město jako
malomocný mnohotvárné barvy malomocenstvie, ješto rozličně mohú zka.

150 ženi býti lidé jich malomocenstvim. Nebo v městě jsú pochotné věci žádos-
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tem tělesným, bezpeč,enstvÍ těla, rozkoši, poctivost křivá s ochotenstvím
Iahodným, ale jediné na potkání a těm, ješto pohostinu vcházejÍ, ale na trh
s vlčím zubem proti všem. ProtoŽ se na bydlo táhnú mnozí do měst i tova-
ryství jich obvykají ti' kteŤiž okolo nich jsú, pasúce se lahodami jich.

Í55 ProtoŽ musít silný muž podlé viery býti, ktoŽ jedem rot erbových a měst-
ských nebude otráven. A kněz vejda mezi ně na to, aby je navedl na pravú
cestu, a prvé než on je navedeo až oni jeho otráví a svedú jeho svými stoly,
podtočujíce hustčieho, zasílajice, lahodíce, až pomalu, nezřetedlně kněz
ostane na jich cestě. Prvé neŽ on je múdrosti nauči, až oni z něho b|ázna

160 učiní, až i přijde na to, že oni počnú se jemu posmievati řkúce: ,,Toť se kněz
snoci na kvasu opil, že nemohl s nemocnými mluviti... ProtoŽ takový stojí
mezi nimi jako umrlec; nevedeť šibenici na hrdlo ten lid zpražilý, ješto prvé
urozumí knězi nežli kněz jim.

A protož z těchto věcÍ muožem srozuměti, cot netrpělivost móž z|ého
165 na lidi uvésti a kterak daleko muoŽ je od viery i ode všech ctností odsúditi.

Jakož muož známo býti na lidu městském a hradském, že chtiece u pokoji
životy a statky zachovati, aby jim na to nemohl nižádný snadně sahati,.
i ohradí město a okopají a osadí je mnozstvím, aby za zdi a za příkopy mohli
sebe uchovati od zlých věcí, jichž trpěti nechtí - pakli se nepřízeň zdvihne,

170 aby se mnozství silně brániti mohlo. A' za|oŽice ten zámysl, musí v to ve
všecko uběhnúti, nač je přebývanie města vede. Protož přebývanÍ města
obalí je v ty nepravosti, kteréž se města přídrŽie a z něho se rodí. A toho
všeho jest základ netrpělivost, Že nechtí nižádných bezprávi trpěti ani pro
buoh, ani pro své spasenie. A protoŽ ta netrpělivost jich se nepustí; dokudž

t75 zdi na mistě stojí, vždy se budú bíti pro svá bezpráví. A dokudž se tak bíti
budú, dotud viery následovati nemohú. ProtoŽ nemuož tak mnoho viery
odvrci jedna věc od lidí' jako takový byt mnozstvi městského odvrhl trpě-
livost, nebo bez trpělivosti nelze jest viery pravé držeti. A protož město
ohrazené k uobraně jest najodpornějšie věc trpělivosti, a najvětčí osídlo jest

180 to město těm, ktoŽ sú z viery dluŽni trpěti bezprávÍ. Protož sv. David viděI
jest zlost a protivenstvie v městě a uprostřed něho práci, nebo město své
přebyvatele napne na mnohú práci a obtieží je mnohými břemeny, aby
města stavěli, hradili, střiehli jeho ve dne i v noci, bili se a války vedli pro ně.
Takých prací mnoho v městech obce trpí. Než pak v hřiešiech, kteří v měs-

185 tech sú, velikú práci mají a lakomsbvie kaŽdý v svých obchodiech dosti
učiní, že mnohú práci musí na se vzíti. A neŽ pýše dosti učiní, co nákladu,
co práce na ni naloží! Co pak práce obŽerstvie a opilstvie na ně uvede! Co
svárové a nenávisti práce na konšely uvedú! Co na kněžiech práce neúžitečné
přeběhnel A tu všelikú práci hřiechové uvodí na města, aby jich břiemě

190 těŽké bylo v nepravostech jich. ProtoŽ pán Ježíš, vida město v tak hrozné
práci, plakal nad ním vida, žev té z]'é práci již pokoj má, bito jsa boles|í
již nečije.
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Ale to by mělo váženo býti' kdyby mohli lidé školy viery znáti, odkud
jejie zkaŽenie přišlo jest? Jediné z toho, co se praví o městech. A kto jest
takovú poběhlost těch šibalských rot vieře přičetl a zřiedil je věrú skrze leŽ
se všemi odpornostmi jich, ten jest člověk hřiecha, syn zatracenie, ješto
pohanstvÍ zjevného za hřiech nemáo anebo jinak: Antikrist domácí, úhlavní
nepřietel Jezukristuov, ješto všemi cestami mrtví Jezukrista. Tenť jest ta
šibalství odporná městská a jiná včetl u vieru skrze lež, aby ta oklamaná
|ež,nazvaná věrú, chránila ta všecka zlosynstva, přičtená lživě Jezukristovin
aby jeho viera pravá ven vyvržena byla skrze ta zlosynstvie šibalská, jenž
oni sú síla Antikristova proti Jezukristovi. Protož Antikrist zřiedil jest
města pod věrú skrze svú lež se všemi nepravostmi jich; a krvavosti měst-
ské, co jich jednají, mrtviece lidi, to jim za službu boŽí počítá; a tu lstivú
chválu boží, kterúž jest zřiedil mezi křestany skrze svú vysokú |eŽ' jiŽto
najsilnějÍ vede v městech: kostely veliké staví, zvony veliké slévá, kněží
a žákuov mnoho jest nasvětil, aby uprostřed těch vražedlníkuo zdála se
najslavnější služba bohu, ale nic výše než samými křiky a notováním
v hlasích Ýymyšlených od kněŽí a žákuo pyšných a smilných. Protož ten
člověk hřiecha oslavuje takové mnozství hřiešníkuov chválú boží a řády
jeho skrze lež a pokoji jich svědomí, aby svých hřiechuov neměli za hřiechy,
ale aby najtěŽšie hřiechy měli za službu boži, a súJi kteří proti svědomí jich'
na to jim odpustkuo dosti dá a vody jim nasvětí a postaví kropáč u dveří,
aby ty hřiechy smývali s sebe. Protož kto muož mluviti o zkaženiviery aneb
počísti odpornosti, jimiž jest viera zkaŽena skrze ta šibalství městská i jiná?
Nebo člověk hřiecha, pasa se a bohatěje hřiechy' řiedí svú lží takové mnoz.
ství hřiešníkuov pod vieru. Protož tolik jest mohl úrazuov a odporností
vieře uvésti, že jest z lidí vypadla a v neznámost a v zapomenutí jest vešla,
jako by nebývala na světě. A najviece proto, žeten člověk hřiecha své úrazy
a odpornosti viery oslavil jest světu jako vieru s velmi velikú chválú, aby
mohl své trazy jako chválu a řád boží světu ohlašovati. ProtoŽ jemu zisk
jest hřiechuo mnozství, protož mohl jest své bludy za vieru světu uvésti
i pase se na ně hojně a bohatě a cti a chvály tím sobě na světě dobývá
a mnohé národy svú omylností spokojil jest v hřiešiech a oslavil jim svú lež
jako službu božÍ.

1. mistr Protioa: míněn Jan Viklef (Ť 1384)' anglický církevní reformátor, z ně.
hoŽ Chelčický sice čerpá některé myšlenky, ale zálroveň s ním polernizule (ptotiua -
: protivník papeže a církve); citován zde spis De civili dominio (o světském pano-
vání), kap. 27 _2 uzděIdnÍ zaloŽeni, zbudování _3 zboži statky' majetek; sproslnosÍ
prostotu - 4 cíIe hranic _ 6 které jest ts'ra:'il kterým ublíŽil

9 se přiddud, přisuzuje se - 11 boje se za boje se o - 78 založenle záklaď _ 79
osťesÍl osadit i; jedno leč, jen _20 šantročnícl podvodníci-27 se pickují" krmí se, Živí
se1 ustauíce postavíce _ 22 na křiuottich na nespravedlnostech; ostříhati ochraňovati -

23 nepřiezně nepřátelství _ 24 děIiti se kruí pod,íleti se na lrrveprolití - 26 abg zboha-
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těIi aby zbohatli - 28 abg usilouali abv se nanráhali; k bitt k zápasu _ 35 erboué ma-
jící erby, šlechtické - 35-36 ltiktiue lcruÍ lační, dychtt po krvi (srov. Mich. 7,2) _37
s tiem bgtem při tom způsobu Života; se pustiti opustiti _ 38 založíce po|ožice za
základ; statku časného dočasného, tj. pozemského jmění, majetku _ 39.příčÍng okol-
nost i -39-40 abg doše/ aby se pro\edl  _41 abg neztek l  abynedobyl  -47-42 se kto
zievi suú nepřieznÍ někdo projeví své nepřátelství _ 43 zlapají pochytajÍ

46 sttiti na kreo usilovati o krcv, tj. o zabití - 47 péči '.. přidati úsilí vynaložiti -
48 abg mohlo se ošelikému neštěsti odbiti aby mohlo odraziti všeliké nebezpečí; zdmgsl
vý-mysl _50 příIeží vztahuje se - 56-58: Řím' |2, 19.20 _ 60 žiuota chouati ŽivoL
uchovávati, zachovávati _ 67 děIé rozhodují, rozsuzuji; praudu spravedlnost - 65 se
upletese vplete - 65.66: podle 1 Jan.2,5 -68-69 bgdléce žijíce, setrvávajíce - 71-73:-
na okraii citát chybně určen iako Ezech. 7; ve skutečnosti jde patrně o volnou pa-
raÍráziŽ.54, 10-1.2_7!zlost zléskutky; protiunost protivenství - 73 ndpis zápis,
zaznamenání; nesličnd. pouásÍ nepěkné povědění _ 75 rouný spravedlivý _76 rathúznÍ
radničnÍ, radní - 80 p., ilé toho hěhu podle toho způsobu - 86 plzkých milostt oplzlých
lásek - 87 frejuou záletů; k ťtrazóm na škodu _ 89 erbg zkorunooand erby ozdobená,
tj. šlechtického stavu - 90 s poctioostí se ctí - 9t postaoú vzezřením - 92 iednaji
dělají - 93 uesních oýruou sedláků (hanlivě) - 94 abg honil aby si naháněl (majetek) -
95 okročené obklopené; založili.sú ustanovili - 98 Íeď zde, tuto _ 99 mieřt lstiuě na-
stražuje lest; cDg ieho uial aby jeho ošidil - 10I abg zklamal aby oklamal - 102
protož ntuž'.. do smrti: Mich. 7, 2 - 704 na rok na lhůtu; dotud d'o té doby - 108 na.
zuaným tak zvaným, domnělým - 109 na mnohých kusích po mnoha stránkách - 112
pod uahú a pod měrú podle váhy a míry - 113 k sobě... od sebe pro sebe... pro dru-
lté - 114 pod uyrčenim podle rozlrodnutí, dobrozdání - 7t5 nasadi určí - 120 sgnoué
Ágar.. arabští kočovníci, kteřÍ sídlili východně od Jordánu (domnělí potomci biblické
otrokyně Agar); umějice znajíce; zemštipozemští' přizemní _ 727 TemanšÍÍ.. kočovný
kmen, domnělí potomci biblického Temana

729 po sobě za sebou - 733 ztikladoué zemští základy země _ 737 z mordéřstuí
z vtaŽdéni - 139-140 se těch ušech uěct pustiti všechn5' tyto věci opustiti _ 14! uuokol
puoidú budou zacházet - 143 trduenÍnú jedovatinou, jedem _ 743-144 abg uběhli aby
vběhli - 745 pohostÍnu jako hosté - 147 se obltičí se obléká _ 148 obugkci zvyká' při
vyká; okrase okázalosti _ 75o pochotni příjemné _ 151 s ochotenstutm s přízní, s vlíd-
ností - t58 podtočujíce t.očice (pro něho); hustčieho: tj. piva; nezřetedlně nepozorova.
ně - 159 oslcne octne se - 160 přijde na Ío dojde k tomu - 161 snocť včera večer;
na kuasu na hostině _ 762 navedeí nasune;, zpražilý pálený' prohnaný

164 nelrpěIioosÍ odpor k utrpení _ 766 znd,mo patrno - 177 odurci odvrhnouti -
78o dlužni povinni; su. Daoid: izraelský král, (asi 1013-973 př. n. l.); naráŽka se
týká patrně některých výroků v Žalmech připisovaných tradicí Davidovi (např. 9'
7;54,t0) _ 189 uuodí svalují - 190.192 pdnJežiš,.. plakal nad ním: naráŽka na
Luk .  19 ,41

793 ud'ženo uváženo _ 795 poběhlosÍ odpadlictví _ 199 jest včetl u uieru zahrnul
do (pravé) vlry; oklamanrÍ klamná - 2o3 pod uěrú poď pláštÍkem víry - 2o4 mrtuiece
zabíjejÍce _ 2o7 žtikuou kleriků, duchovních s niŽším svěcením _ 208 nic uýše níc
vice; notoudním zpívánim -271 pokojí upokojuje _213 kropdč kropenku (se svěcenou
vodou) _ 2|5 počisti odpornosti spočítati věci odporující (víře) _2L6 pasa se a bohalěje
kdyŽ se vypásá a bohatne - 218 iest z lidi ugpadla v lidech zanikla - 227 ťtrazg po.
horšení, uráŽky - 224 spokoiÍl iesÍ upokojil' ukonejšil
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Poznámky  ed ičn i

Úplué údaje o rkpech a starých tiscích dochovaných děl Pet,ra Chelčického
podává E. Petrů, Soupis dÍla Petra Chelčického a literatury o něm, Praha 1957; tam
i přehled literatrrr'1' do r. 1957. Novější literatura je zachycena v Dějinlich čes. litera-
tury I ,  Praha 1959, s .279.

o  b o j i  d u c h o v n Í m

Traktát je zachován v jediném rlrpe v APH (dř. Kap. PraŽ.) D 82' který byl také
yzat za základ vydání. V úplnosti vydán jen jedenkrát K. Kroftou, Pralra 1911,
Světová knihovna, sv' 916-918. Ukázka zde otištěná je v tomto vydání na s. 128-137;
vrkpe na fol. 4l8b-424a.

8-9 Někdy tiem mečemf o rkpe zapstino duaktót - 14 muož zbiti jÍm nepřátely J
aczo ímrtedlne"$L azbiti gý neprzately rkp, muoŽ zbít,i jírn, co smrtecllného jest a ne-
přátely Krofta (úpraua neddoti snysl, spí.š jde o nadbp1tečrui sloua) _ 18 snaŽenství ]
inazenftli rkp - 79 s doufáním známo učiniti Kro|ta (srou. ř. 87,/] s dovÍŤanim ucŽy.
niti rkp - 20 poselstvie ] po|l|twie rkp * 54 ostáli Kto|ta ] vitali rkp - 91 ne kaŽdý
Krolta I kazdy rkp

o  t r o j Í m  l i d u

Traktát je zachován v jedinérn rkpe v APH (dř. Kap. Praž.) D 82, literý byl vzat
za záklaď vydání. Vydali: N. V. Jastrebov, Petra Ctrel,čickogo o trogiem lidu rzec -
o duchovných a o swietských' Sanktpeterburg 1903; K. Krofta, Praha 1911, Světová
knihovna sv. 916-918; R. Holirrka, Traktáty Fetra Chelčického o trojím lidu t
o církvi svaté' Praha 1940.

Ukázka zde uvedená je v rkpe na fol. 90b-100a; ve vydání Kroftově na
s. 170-187' v Holinkově na s. 61 .72.

V poměrně pozdnÍm opise je hlásková podoba jazyka Chelčické}ro značně poru-
šena.

4 vyrostly ] wyro|ly rkp _ 34 rozeznání | tozeznai rkp _ 44 děl ] dil rkp _ 64
truoj ] twuoy rkp (pod. ddle t57) _ 80 v který by ] wterýbý rkp - 86 nevolné ] ne-
polne rkp - 91 nepotřebuji ] nepott.ziebuge rkp - 93 mdlejšÍ j mdeýf|i rkp _ 104 oď
větčích ] od wiecznych r/cp _ 118 oči l otczy rkp (pod. dtile 154) - 727 a léčíta ]
aleczicita rkp - 138 ni ] nie r/cp; chtě ji ] chti ge rkp - 153 těm ] tim rkp - 156
poctivějších ] potczywieyiiich r/cp _ 159 a já| v rkpe ugnech. - 160 nejsú ] neyfa r/cp -
161 jim l giz rkp _ 770 a ne na tento ] a natento rkp - 172 nad druhé ] nadruhe
rkp - 773 ale v rovnosti ] alewrowrro|tie rkp - 187 pudil I p|ne (zrušeno podtečkouó-
ním/ puldil rkp _ 189 Ženy ] pani (s odkazem na oprauu na okrají zeny) rkp _ 201
druhé] druh rkp _ 205 na hlavu] nahlu r/cp -209 zatratí] zatratiti rkp _2Í3 kněžství]
kniezitwl rkp - 278 v lačnosti] wzlaz|tnoi (škrtnuto), na okraji wlacŽnofti rkp _ 23t
a v měkkosti] amiekkoití rkp _ 243 dosti] do|tie r/cp * 247 údón] wdÓ r/cp _ 257
chovatil chowatie r/cp

P o s t i l a

V rkpe zachována jen část v tzv. rkpe norimberském, n1rní Muz. XVII E 5' fol.
1a-261b. Za zák|ad tohoto vydání byl vzat úplný tisk z r. t522, jehoŽ text je totoŽný'
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pokud jde o vydávanou kaplitolu, s tiskem z t.7532 (bližší údaje o obou tiscích uvádÍ
Knihopis, č' 3300 a 3301). PaleograÍickou edici pořídil E. Smetánka, Petra Chelčic-
kého Postil la' díl 1-2, Praha 1900 a 1903.

Naše ukázka jc v tisku z r. 7522 na fol. 167a-777b; ve vydání Smetánkově na
s. 82-94 2. dílu.

41 věčnél wiecžno ? - 86 druhým] druhy T - 96 řekl-li| rzekli T - 130 odplata]
obplata 7 - 163 hřiešných Rš] hrziech ?

J i n á  ř e č  o  š e l m ě  a  o b r a z u  j e j i e m

Traktát zachován jen v rkpe SVK v olomouci M I 164 (z2. pol'. 15. stol.); ten
byl také vzat za základ vydání. Vydal J. Karásek, Petr Chelčický: Menší spisy, sv' 1,
P raha  1891 ,  s . 67 -72 .

Zde otištěná druhá kapitola traktátu je v rkpe na fol. 264b.267a; v Karáskově
vyd. na s. 69-72.

3 znamenáni] znamenie r/cp - 10 koliv] kolik rkp _ 17 okazuje] ohrazuge r/cp -
28 ncb] ne rkp - 47 vedúci] weduce rkp _ 50 čIověku] člok rkp - 62 chceš] chce rlcp _
68 odpustkyl odputfky rkp - 77 dralil dali rkp

S i e t  v i c r - v

V rkpe zachován pouze zlomek, a to ve sborníku APH (dř. Kap' Praž.) D 82,
fol. 108a-120a (K). Yarianty tohoto rkpu uvádíme v kapitole ,,Co ie síť vÍrY...
Poněvadž je tcnto zápis značně porušen'bylo zazák|ad vydání této kapitoly i kapitol
dalších, které nejsou v rkpe, užito tisku z r,152I (Knihopis č. 3303 - T). Fototypický
otisk vydáni z r.7521 vyšel ve sbírce Monumenta Bohemiae typographica, Praha
1926. Vedle tohoto tisku se opírá naše vydání o 2. vyd. Síti víry' které připravil
E.  Smetánka (Smet),Praha1929(1.vyd.vyšlor .  1912).DáIevydalSíťJu.S.Annen-
kov, Sočinenija Petra Chel'čickogo, Sanktpeterburg 1893. Novočeský překlad
vydal Fr. Šimek, Praha 1950.

-  ( c o  j e  s í ť  v í r y )

Tisk f  o l .  1b-5a; Smetánkovo vyd.  s .  6-1.2.

6 trháše ?] dřieše K - 35 slušie 1{, T] slúze Smet - 53 krůpě T] krópě vodné K -
54 tekú T] tekú nebo padajé 1{ - 58 má K] mage ? - 82 líbezné vuole T] líbosti
vóle 1( _ 86 prvotně,I{] prwotni r _ 99 předložené I{|przeď|oženo T - 102 se trhala
T] sc dřela K _772 všecky I(] všicku T _tL4 celý K] celu T - 115 ta K] to T _
116 kto I{] oynech. o T - 7t7 trhala T] dřela K _ 724 vyznávaji] wyznawagie T, vy.
znánie K _ 125 opatrně t obatrnie T _ 131 tisicuov T| za tím u K.. plný svět

_  ( o  r o t á c h  v e  s p o l e č n o s t i )

Tisk fol. 24a3aa; Smetánkovo vyd. s. 45-54.

100 mají] mag T - 104 zákona] Zokona T - 126 je SmeÍ] gegie 7 _ 152 od
těch slov SmeÍ] otieoh llorviech T _ 799 jiného SmeÍ] geho ?
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-  ( o  š l e c h t ě )

Tisk fol. l

-  ( o  m ě š t a n

Tisk fol.

16 mnozs
láká] lka T - ,
bě nepravdú .ř
729 rozkaaailc
156 nebudel  n,



-  ( o  š l ech tě )

Tisk fol. 153a/b; Smetánkovo vyd. s. 269.27o,

.  ( o  m ě š ť a n e c h )

Tisk fol. 162a-168a; Smetánkovo vyd. s.286-295.

16 mnozstvie podle uáÍš.| mnoitwie T (i jinde) - 33 životuovl Židotuow ? _ 35
láká] lka T _ 41 nezmordoval| nezwordowa| T .55 přikazu.ií ] přikazuge T - 61 so-
bě nepravdú Rš] iodie nepralvu 7'_ 98 jakož| yokoŽ ? _ 100 děliti T] se děliti Smet -
729 rozkazajíce| rozkazug ce T _ 148 v rozkoši ] wrokoii i T_755 podlé ]podlo T-
156 nebude.| nebu ? - 161 stoji] itoge ? - 188 uvedú] vrvede ?

r -
llbosti

to T-
?' vý-
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L ITERATURA TRAKTÁrovÁ

LiterárnÍmu Životu po Lipanech dával stále ráz ideologický boj' proti revoluč.
nÍm létům se však změnila jeho povaha. Když bylo roztříštěno revoluční hnutí, na
mÍsto agitační tvorby, doprovázející revoluční boje a snaŽící se působit na jejich
průběh, nastoupila literatura soustředěná na otázky teoretické a mravní povahy.
Tak se znovu intenzívně skládaly polemické spisy a důrazně se uplatňovalo živé
slovo kazatelské.

Zvláště oblíbenou literární formou pro řešení aktuálních otázek byl traktát'
který svým dosahem ovšem daleko přerůstal oblast náboženskou' protože se v nábo-
ženské formě řešily vlastně všechny významné politické a sociální otázky; at uŽ šlo
o boj utrakvistů s římskou reakcí, nebo o spory uvnitř utrakvismrr sanrého, v pod-
statě šlo vždycky o boj pokrokových sil s reakcí.

MIKULÁŠ z  pELHŘInaovA (BISKUPEC)
TÁBoRSKÁ oBRANA

Mikuláš z Pelhřimova (zvaný Biskupec) představuje v ideologickém boji rnezi
stranou táborskou, stranou praŽskou a katolickou církví oficiálního zástupce strany
táborské. Přesnější životopisná data o něm nacházime aŽ k r' 1409, kdy se stal
bakalářem; r. 1411 byl členem koleje královny Hedviky v Praze, od r. 1415 farářem,
nejprve v Kondraci pod Blaníkem, pak v Písku. Zasahoval s velkýnr zaujetím do
ideového boje proti praŽským mistrům, at už šlo o uŽívání ornátů při mši (hádání
ve Znrrzlíkově domě r. 1420)'ohádání na Konopištir.t423 nebo o spor v otázce
transsubstanciace, tj. přeměny chleba a vÍna při mši v Kristovo tělo a krev.
Zúčastnil se i jednání v Chebu (1432) o účasti husitského poselstva na basilejském
koncilu, i samého jednáni v Basileji (1433) a po svém návratu bojoval dále proti
pražské straně. Po jejím vítězství a po pádu Tábora (1452) byl Biskupec ve\zněn až
do smrti jako radikální politický představitel táborství; zemřel ve vězení kolem
r. 1459.

Jeho liLerární dílo tvoří četné polemiky, postila na Zjevení sv. Jana, latinsky
psaná Táborskd'obrana (Con|essío Thaboritarum) a Lzv. Kronika táborská (Chro-
nicon sacerdotum Taboriensium), cenná především jako historický pramen. Latin-
ský jazyk jeho spisů byl vynucen snahou přizpůsobit se v polemice literární formě
odpůrce, pražské strany.

V otištěné ukázce zTáborské obrany je přímo programově formulována zásada,
v jejímž duchu Biskupec vždy ve svých projevech usiloval o širokou srozumitelnost
svých názorů a o přesnost výrazu.
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Léta páně 1431 bylo na obecném sněmu Českého království zvoleno
dvanáct osob z pánů, rýířstva, zemanů' měst a obci z Českého kráIovství,
přidržujícich se božího zákona, a bylo jim ode všech uloženo pečovat
o dobrý řád mezi sebou i mezi kněžími obou stran. Ti pak z moci vlastní i za
všecky ostatní stanovili téhož roku na svátek sv. Jiří slyšení nám, kněžím
táborským na jedné straně, a našim odpůrcům, mistrům a kněžim pražským
na straně protivné. I shromáždili jsme se, příslušníci obou stran, řádně
v předvečer svátku sv. apoštolů Filipa a Jakuba v koleji Karlově a stanuli
jsme před uvedenými zvolenými zástupci, kteří nás měli vyslechnout za
přítomnosti mnoha kněží a množství lidí světských.

Mistr Jan Rokycana přednesl nejprve proti nám některá obvinění, a to
jménem svým i ostatnich praŽských mistrů a kněŽí. Po přednesení těchto
obvinění, dříve než jsme na ně my, řečení táborští kněží, odpověděli, přede-
vším jsme za přítomnosti zminěných auditorů, mnoha kněží a světských
lidí odevzdali jim do rukou na pokyn řečených auditorů v soustavném vy-
psání naši při, kterou pod vůdcovstvím božím otevřeně vedeme proti jmeno-
vaným mistrům a kněŽím pražským.

Tuto při zde vypíšeme, nikoli sice týmiž slovy, avšak pokud jde
o obsah, co nejpřesněji a co možná stručně a zhuštěně. Tento náš spis
obsáhne rlvě hlavní části. V první popišeme naši při, o kterou se zasazujeme,
a doložíme ii zákonem boŽím a autoritou svatých učitelů' pravdivě na něm
za|oželou V druhé se obrátÍme proti spisům mistra Jana Rokycany a jeho
přívrženců, kteři hojně, vždy znovu a znovu' píší proti našemu stanovisku
shodnému s obecnou církví a proti našemu výkladu pře; dříve však odpo-
víme na obvinění od něho proti nám vznesená.

P r oh l ášen í  o  t om ,  c o  j sme  ř e k l i  a  c o  c h c eme  ř Í c i

K první části tedy:
K ujištěnÍ a k bezpečnému dotvrzení toho, že nade vše usilujeme o čest

boži, o prospěch církve a o to' abychom byli věrnými údy pána našeho
Ježíše Krista, předesíláme následujícÍ prohlášeli, Že v naději našeho pána
Ježíše Krista jsme zastávali, zastáváme a pevně zastávati žádáme všechnu
pravdu hodnou vÍry, vyznávajíce z upřímného srdce, že zákon Kristův jako
celek představuje pravdu tak pevnou, Že z něho nemůže odpadnout ani
jediné jota, ani tečka. Jednotlivým jeho článkům věříme v tom smyslu,
v jakém jim přikazuje věřit blahoslavená trojice. Věříme dá|e, že jeho dům,
to jest pravá jeho nevěsta, svatá církev, je tak pevně za|oŽena na pevné
skále, že brány pekelné ji nikterak nemohou přemoci, a sklánime pokorně,
pokud jde o naše výroky, minulé i budoucí, své šije před poučením našeho
spasitele, před jehož soudnou stolicí staneme, hotovi vydat počet ze všeho,
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upřímně a věrně Žádajíce být jeho učedníky a zákon jeho v celku i v jednot.
livostech poslouchat; a jsme odhodláni v naději jeho vlastní kruté smrti
raději vytrpět umučení, neŽ bludně cokoli říkat nebo tvrdit něco, co by se
protivilo vůli Kristově a jeho pravé nevěsty církve, jakož i výrokům církev.
ních učitelů, opírajících se pravdivě o jeho zákon,

Dále prohlašujeme, že obranou bodů, pro něž nás protivná strana
napadá, a tím, že ji v tom odpíráme, nemíníme nic ubírat z Písma svatého
ani zamítat názor některého svatého učitele nebo kohokoli jiného, je-li
pravdivě opřen o Písmo. Protože však máme bedlivý zÍete| k pronásledování
mnoha věrných pro tyto body i k jejich hroznému kaceřování a upalování
pro ně, jakoŽ i ke skutečnosti, že mnohá lidská učení se velebí a vynášejí na
roveň zákona, ba i nad sám zákon,takŽe bývají Kristovu zákonu na pře-
kážku, na újmu i na obtíŽ, se vší snažností jsme směřovali a stále chceme
směřovat k tomu, aby všechna nebezpečí toho druhu byla odrážena ode
všech Kristových věrných a aby vše lidské a k božímu zákonu dodatečně
přidané by|o za přidané povaŽováno; a naopak zase to, co je boží, aby bylo
ode všech lidí za takové drŽeno a nikdo aby se nedomnÍval, že snad Kristus
se svými apoštoly nepostačuje pro podání a zachovávání boŽího zákona.

A jestliže nás kdo pravdivě poučí zákonem božim, činy Kristovými
a apoštolskými a sněmy prvotní církve i učiteli, pravdivě se opírajícími
o zákon, Že jsme se v čem dopustili přestupku proti víře nebo proti dobrým
mravům, proti obřadům, jež zachovávali první křeséané spolu s apoštoly
podle Kristova učení, anebo že jsme za jakýchkoli okolností sešli z pravé
cesty, hotovi jsme poslechnout pravdy a s ní vytrvat vědouce, že pravda
nade vším vitězí. Je tedy zřejmé, že nejsme zatvrze|i ve svém stanovisku,
nýbrŽ že jsme hotovi znovu uvěřit pravdě, dokážeJi nám někdo řečeným
již způsobem, že jsme se od víry odchýlili.

P ř i p omínky  ke  všemu ,  c o  ch ceme  d á l e  ř í c i

PoněvadŽ kaŽdému věřícímu sluší začínat od Krista Ježiše jako od
prvního počátku, který platí sám sebou, od něho tedy zač,ináme po před.
chozím prohlášení i my a žádáme pokorně, aby velebnost všemohoucího
boha ochraňovala počátek tohoto našeho díla, řídila jeho pokračování
a dovedla jeho závěr k chvále a cti své i všech jeho svatých. Předesíláme pak
tyto připomínky, z nichž první je tato:

Připomínka první. Ježíš Kristus je sám nejlepší zákonodárce (Jak. 4)'
pán náš a ustanovitel práv našich (Iz. 53), základ všelikého soudu, pří-
slušícího křesťanu (1 Kor. 3), v němž se otci zalíbilo a jehož přikazuje po-
slouchat (Mat. 17). Je pravidlem a neklamnou mírou, jíŽ dluŽno měřit vše,
i co je proti zákonu, i co je podle zákona. Jeho sluší nejbezpečněji následovat
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jako vzoru ve všem, co se týká víry a života křestanského i mravů a k němu
80 především a nejvÍce přihlíŽet.

Připomínka druhá. Zákon J eŽiše Krista, to j est zákon evangelia, vyniká
nad Zákon starý i nad jiné zákony stručností, nevelkým počbem svátostí
a snadnou uskutečnitelností. Sám o sobě zcela dostačuje k řízení bojující
církve a nikdo na svém pozemském putování do pravé vlasti nepotřebuje

85 k němu přidávat ještě nějaký jiný zákon. VŽdyt jeJi náležitě zachováván,
učí dokonale, jak by mila být obecně vykořeňována všecka nespravedlnost
ze státu a jak by měl být trestán, kdokoli se proti zákonu proviňuje' i jak
by bylo třeba všeliká práva křesťanova zaručovat a dávat jim průchod. Bez
nebezpečí omylu z něho poznáváme, čemu věřit a v co doufat, i kterak

90 uzpůsobovat sebe i stát, jaký zákon nám odevzdal Ježíš Kristus a jaký
kromě něho nemohl ustanovit nikdo z lidí, aby byl tak všestranně přiměřený
každému člověku, vhodný pro každý stav a pro všechny okolnosti' aby byl
všude a vždy plněn bez jakékoli výjimky' která by v řečeném zákoně nebyla
v míře zcela postačitelné obsažena.

05 Připomínka třetí. Pod slovem víra sluší rozumět pravdy, jimž mají
věrní věřit, vymezené především tÍm, co je psáno v kánonu bible, a pravdy
nesporně hodné víry a takové, jež |ze z nich přímo vyvozovat. Cokoli však
není určeno těmito pravdami ani se nedá, jak pověděno, znich vyvodit, to
nutno považovat za přidané od lidí.

100 Připomínka čtvrtá. Ačkoli výroky apoštolských svatých učitelů nelze
přijímat jako důkazy pro závaznost církevních dogmat, nicméně pozemští
poutníci mohou jejich úsldky přijímat a jsou přípustné, pokud v nich mluví
Kristus a pokud je |ze pravdivě a přímo otlvozovat z výslovného zákona
našeho pána Ježíše Krista. Neboť svatí učitelé vyslovují něco podmínečně,

105 něco jako domněnku nebo pravděpodobnost, někdy tvrdí něco, co přesahuje
jejich mínění, jako by to byla víra, a jindy se vyjadřují bojovně a odmítavě,
navzájem se kaceřujíce a odsuzujice, a často se jim přihodí' že jejich slova
mají dvojí smysl.

Připomínka pátá. Ačkoli mystické tě|o Kristovo bylo třeba po čas
110 Starého zákona vzdělávat jako mladou dívku mnoha znameními přístup.

nými smyslovému vnímání, s dospíváním církve za času milosti není jiŽ
nutné věnovat tolik pozornosti znamením tohoto druhu; avšak jestliŽe
Kristus některá znamení schvaluje, pak je dovoleno uŽívat některých
obřadů, pokud zbožnost pozemských poutníků je ještě nedokonalá, vždy

115 však s umírněností, a je třeba se přitom vyvarovat nadměrného vynášení,
neužitečného zaměstnávání' rozmnožování obřadů, neodůvodněného zava.
zováni k nim rrebo zase neodpustitelného zprošťování od nich. Je nutno
nepřipisovat jim jakoukoli božskou moc a necenit je stejně vysoko jako
zákon nebo dokonce nad zÍl'kon a nezatěŽovat jimi církev více, neŽ tomu

t20 bylo ve Starém zákoně, kdyŽ přece Kristus chtěl mít církev za času milosti
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oprošLěnu otl podobných přizdob. Žaana soukromá ust,anovení tohoto druhu
nebuďteŽ přípustná a lid si je nesmí dát vnucovat jako závazná,leda pokud
usIladňujÍ zachováváni Kristova zákona.

Připomílrka šestá. Mnohé přimysleli lidé ne pro účinnost, ale jen pro
okázalost a názornost, avšak v docela jiném smysluo než v jakém je o této
r'ěci psáno v zákoně.

PřipomÍnka sedmá. Kněží, kteří nedbají obřadů později přidaných
lidmi ke Kristovu zákonu, obřadů,které tento zákon zkracují,znemožňují,
omezujÍ a zatěžuji, ti v této věci - při splněnÍ ostatních příkazů _ nehřešÍ.

Připomínka osmá. V evangeliu Ježíše Krista je plněji' závazněji a smě-
rodatněji vymezena všecka pr.avda, již maji věrni věřit a podle ní jednat,
zvláště pokud jde o svátosti, nežli v nynějšt cirkvi římské, v jejíž víře,
smyslu, obřadu a vážnosti jsou dnes od rnnohých vychvalovány a rozšiřo-
vány různé novoty, takže se jimi zastírají ony svátosti, jako by nesbači-
ly. Naopak ryzími božskými pravdami svatého evangelia, které jsou
jasné a samy sebou zřejmé, lze všecky výpovědi mnohem spolehlivěji
utvrdit, pevněji odvodit a uŽitečněji si je osvojib.

7 na obecném sněmu Českého lcróIoustui: v Kutné Hoře v únoru 1431; sněrn zvolil
dvar-ráct zemských viadařů _ 5 na sudtek su. Jiři: v pondělí 23. dubna 1431 - 8 u před.-
uečer sudt]cu su. apaštolťt Filipa o. Jakuba: 30. dubna 7431 _ |l Jan Rokgcana: volený
arcibiskup strany podobojÍ _ 28n. R uiištění a k bezpečnému doturzeni Íoňo. . '.. tento
odstavec obsahuje některé ohlasy Flusovy protestace, napsané úvodem ke spisu De
sufficientia legis Christi1, víz' zde v 1. sv. rra s. 175n. - 58n. A jestliže ruis lcdo
praudiuě pouči ztlkonem božim...: podobně zni sedmý článek proslulélro ,,soudce cheb-
ského.,, zásad, domluvených mezi husity a zástupci basilejského koncilu v Chebu
18. května 1432 _ 63-64 prauda nade ušim uítězí: hesl<l odvozené z 3 Esdr. 3,12 - 68
Poněuadž lcaždému uě|řícimu sluší začínat.. ... i tato r'ěta je ohlasem Husovy protestace
ve spise De suÍficientia legis Christi _ 84 do pravé ulasti: tj' do nebeské vlasti, k spa-
sení - 96 u kd.nonu ĎťĎle..kánoncnr r<lzuměIi táborští souhrn biblických knih, z nichŽ
lze vyvozovat 1lravé učenÍ - 709 mgslické těIo liristooo.. míněni starozákonní vyvo.
lení boží íjako př'eclohraz pozdčjší Kiist-ov1,' cír.live)

oBRANA TÁBoRSKÝCH

Tento český spisek, kterým táborští odpovídali na žaloby šÍřené druhou stra.
nou' zvláště mistrem Janem z Příbramě' ocenil už Palacký pro jeho velikou jazy-
kovou hodnotu. Třeba i ostatní husitské strany vyvíjely značné úsilí o prohloubení
a propracování odborné češtiny, zásluha táborských byla ze všech hrrsitských
stran největši. _ Z obrany uvádíme ukázku táborského stanoviska k transsub-
stanciaci s polemikou proti názorům Jana Rokycany, předneseným na kněžském
shromáždění v Kutné Hoře v červenci 1443'

Aby však pravda v tom lépe a pravějie poznána byla a strana nikteráŽ
nejsúc slyšiena druhé po řečech strany tak lehce potupována a odsuzována
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nebyla, slušie, což jedna strana kuse a s ujímaním druhde řečí a přidávaním
rozpisuje' řečí strany druhé při tom tknúti.

Ti tehdy nadepsaní protivníci na počátku píší: ,,Takto se dálo nynie
u Hory na sněmu kněžském: najprvé M. Jan z Rokycan s jinými mistry
praŽskými a kněžími podal kněžím táborským této viery: ,,Věřeno má býti'
že v velebné svátosti těla a krve božie jest celý Kristus, pravý bóh a pravý
člověk, svým vlastním přirozením a podstatú svého přirozeného bytu, kterú
podstatu jest vzal z Marie panny a kterú podstatú sedÍ na nebi na pravici
boha otce,., a že by k té vieře táborští kněŽie i jiní jich se přídržící nikoli
svoliti nechtěli.

Tuto protivníci nestydie se proti zápovědi boží křivdy psáti praviece,
by kněžie táborští k té vieře od mistróv podané nikoli svoliti nechtěli. Neb
k první stránce jie u plně sú svolili, točiž že,,věřeno má býti' že v velebné
svátosti těla a krve božie jest celý Kristusn pravý bóh a pravý člověk...
A druhé stránce té viery chtěli sú také svoliti, k témuž se i dnes poddávajíce,
když by jim ta slova byla vyloŽena a právě zákonem boŽim a doktory,
kteříž se právě v témž zákoně zakládají, dovedena, Že by točíŽ ,,Kristus
byl v té svátosti svým vlastním přirozením a podstatú svého přirozeného
bytu, kterú podstatu jest vzal z Marie panny a kterú sedí na nebi na pravici
boha otce... A proto k té stránce druhé kvapni sú svoliti nebyli, neb svědomo
jest z viery obecné křestanské i z písma čtenie svatého a doktoróv svatých,
v témŽ se čtení právě zakládajícÍch, Že Kristus vedlé svého vlastnieho těles.
ného přirozenie a podstaty svého přirozeného bytu, hmotně a tělesně po
svém na nebesa vstúpení sedí na pravici boha otce a že vedlé zákona obec-
ného tak aŽ do dne súdného nenie ani bude zde s námi na zemi; a že vedlé
svého toho bytu tak na jedinkém miestě v nebi jest, ač vedlé svého bytu
posvátného, duchovnieho, mocného a pravého tělo jeho jest zde s námi
v svátosti velebné. Jakož ty všecky věci jsú široce kněŽími táborskými
z písem svatých i z doktoróv v tom se právě zakládajících vedeny a okázáno,
že tak drží veliká strana kněŽstva a lidu v světě přebývajícieho, protoŽ
kaŽdý z těchto věcí móž srozuměti, že kněžim táborským krátko na tom
protivníci jich činie, rozpisujíce, by oni k té jich vieře svoliti nikoli nechtěli.

Než aby lidé z toho sobě nebrali, by kněžie táborští o velebné svátosti
těla a krve Kristovy nevěřili aneb bytu slušného jeho svatého těla v svátosti
otpierali. Buď všem známo, ktož toto pÍsmo uzřie neb uslyšie, že kněŽie
táborští tudieŽ u Hory na sněmu takovúž sú vieru vyznali: ,,Věříme, věřili
sme i věřiti mieníme, Že v velebné svátosti těla a krve božie jest celý Kristus,
pravý bóh a pravý člověk, jehoŽto tělo z panny Marie narozené, které na
kříŽi visalo a sedí na pravici boha otce, spojené osobně s božstvím, věříme
býti v svátosti posvátně, duchovně, mocně a právě...

Druhé protivníci píší, Že by M. Jan z Rokycan z traktátóv kněží tábor.
ských dokázal, Že to píší a jiným jest rozdáno, Že ,,křestané vedlé čtenie
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15 svatého nemajÍ se klaněti Kristovi v svátosti klaněním, kteréž na boha
slušie...

V tom opět kusu protivníci nepíší pravdy; najprvé v tom, kdež pravie,
by kněŽí táborských byli traktátové a Že by oni psali a jiným je rozdávali,
neb jedna osoba zkněži těch, ta toliko jest ty traktáty psa]a a k tomu se jest
seznala. Druhé v tom pravdy nepíší, že té osobě v tom kusu s]ova měnie.
Neb kdeŽ ta osoba píše, že křesťané vedlé čtenie svatého ,,nejsú dluŽni..
klaněti se Kristovi etc., tu oni píší, že by ta osoba psala, že ,,nemají.. se
klaněti Kristovi etc. NeŽ aby lidé z toho sobě nebrali, by ta osoba' kteréŽ se
to dotýče, těmi slovy,kteráŽ píše' rozuměla a mienila, by té osobě boŽské
Kristově v té svátosti klaněním, kteréž na boha slušie, křestané klaněti se
neměli, protož ta řečená osoba, když jest u Hory na sněmu tiem potkána'
předloživši najprv z viery písma, že Kristus tři přirozenie v sobě zavierá od
sebe rozdie|ná, z nichŽto jedno druhým se nejmenuje, točíŽ boŽstvie, tělo
a duši, a písmo každé přirozenie Kristovo z těch Kristem druhde nazývá;
a tak že Kristus vedlé člověčenstvie jest stvořenie. Druhé předloŽivši ta
osoba z písma svatého a z doktoróv svatých. že mod]enie některé jest naj.
vyššie, jenž jest poctivost samému bohu příslušejície, a jiné jest nižšie, kteréŽ
příslušie člověčenství Kristovu nad jiná všecka stvořenie, jelikoŽ je převy.
šuje. Třetie, ta osoba oznámivši svój úmysl, Že jest tiem svým rčením chtěla
odlúčiti rozum hrubý, kterýŽ někteří při svátosti mají, domnievajíce se'
by tělo Kristovo bytem přirozeným tak, jakoŽ na pravici boží sedí, bylo
v svátosti, chtiec, aby lidé tak ku pánu Kristu, kdež kolivěk jest, se měli,
jakoŽ tu jest, aby jinak k němu se majíce, než tu jest, i neblúdili, i takto
k tomu jest odpověděla, že křestané vedlé čtenie svatého nejsú dluŽni
klaněti se Kristovi v svátosti klaněním, kteréž na boha slušie, rozumějíc
a mienic, Že Kristovi vedlé jeho těla, tak jakož dotčeno jest, od božstvie
rozdielného v přirození, nemá se býti v svátosti modleno, jakožto pÍsma
doktoróv svatých i Dekretu ukazují, nikdy tiem ta osoba nerozumějíc ani
mieniec, by té osobě božské Kristově v té svátosti klaněním, kteréŽ na boha
slušie, křesťané se klaněti neměli. Neb mistr hlubokých smyslóv pÍše:
,,Některým se vidí, Že tělu Kristovu neboli duši má se býti modleno ne tiem
modlením, kteréž na boha slušie, ale tiem, kteréŽ člověčenství Kristovu
přísluší nad jiná stvořenie. Neb kdyby duši aneb těIu Kristovu vzdáno bylo
modlenie, samému stvořiteli pŤÍslušejicic, poňavadŽ duše Kristova neboli
tělo stvořenie toliko jest, stvoření by vzdáno bylo, což na stvořitele slušie,
a učinil-li by to kto' za mod]oslužebnost by jemu počteno bylo... Tot řeč
jeho. K témuž jest výklacl na Delrret,y, kdež takto psáno stojí:,,ModlÍme se
zajisté čiověčenství Kristovu kterakús poctivostí l'ěččí než všem stvořením,
ne tiem, kteréž na boha s]ušie... Toť řeč jeho. Z kterýchžto řečí móž každý
rozuměti, že Kristovi vedlé jeho těla, tak, jakož řečeno jest, od božstvie
v přirození rozdielného, nemá se modleno býti modlením, kteréž na boha
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slušie v svátosti, ač té osobě Kristově božské v té svátosti klaněním, kteréž
na boha slušie, křesťané se klaněti maji.

1 prauěiíe správněji; strana nikterd"ž nejsúc slgšiena ž,áďná ze stran, aniŽ byla sly-
šena, vyslechnuta _ 3 s uiimanim druhde řeči lbirajic, vynechávajíc někdy řeči _ 4
rozpisuje písemně rozhlašuje, prohlašuje; lknúÍi dotknouti se, zmíniti se

5 tehdg tedy; nadepsaní dříve uvedení _ 6 u Horg: v Kutné Hoře v červenci
7443 _ 9 přÍrozeného bgtu bytí, jsoucnosti; citován list Příbramův Jakoubkovi z Vře-
sovic z 21' června 1443 (srov. Z. Nejedlý' Prameny k synodám strany pražské a tábor-
ské, Praha 1900' s. 20) - 11 jich se přídržtct jejich přívrženci

13 křiudg nepravdy _ 74 bg nechtěIi že nechtějí _ 15 jie ie!í _ 77 k témuž se
i dnes poddduaitce poďvolujíce se témtŽ, jsouce ochotni k témuž i dnes - 78 doktorg
církevními učiteli _ 19 kteřiž se prduě o témž zd.koně zaklddaiÍ kteří se správně řídí
týmžzétkonem' tj. vycházeji zbib|e; douedena dokázána, prokázána _ 22 kuapni sú
sooliti nebgli neukvapovali se se svolenín - 23 z písma čtenie suatého z toho, co je
psáno v evangeliu _ 24-25 uedlé svého ulastnieho těIesného přirozenie podle své tělesné
(hmotné' lidské) přirozenosti _ 27 ani bude ani nebude _ 33-34 krdtko na tom... činie
v tom křivdí

36 slušného příslušného' náležitého _38 tudiež tamtéž, rovněž tam - 47 osobně
svou osobou; uěříme býti věÍíme, že je

43 druhé za druhé _ 45-16 kteréž na boha slušie které přísluší bohu
47 u kusu v článku víry - 48 bg kněžÍ tdborských bgli traktdtouc že (to) byly

traktáty (pojednánÍ) kněŽí táborských - 49 jedna osoba: tj. Mikuláš Biskupec z Pel-
hřimova; se jest seznalc přiznala se - 51 dlužni povinni _ 56 kdgž jest... tiem potkdna
když jí to bylo vytčeno _ 57 u sobě zaoierd. v sobě zahrnuje, slučuje - 62 poctiuost
pocta - 64 třetie za Lřeti _ 65 rozum ňruÓý příliš konkrétní smysl - 67 abg se měli aby
se chovali _72 rozdielného u přirození odlišného v přirozeností - 72-73 ptsma dokto-
róu suatých i Dekretu spisy církevních učitelů a Dekret Graciánův _ 75 mistr hlubokých
smgslóu: Petr Lombardus (12. stol.); cit. Sententiarum libri quattuor(PL 192' 776)_
81 počteno povaŽováno _ 82 oýklad na Dekretg: citované mlsto nezjištěno

PETR  PAYNE
ŘEČ KB  KRÁL I  Z IKMUNDov l

Petr Payne, nejčastěji zvaný mistr Engliš, patří k předním představitelům
táborské strany. Byl původně profesorem v oxfordu, ale musel uprchnout z Anglie
do Německa a odtud do Čech jako radikální nás]edovník Viklefův. Do Prahy přišel
snad r. 1'414 a působil zde na německé škole, založené německými mistry, Husový-
mi přívrŽcnci, v domě u Černé růŽe na dnešních Příkopech. Později se účastnil
četných polemik i důležitých jednání jako diplomatický zástupce husitských stran:
podnikl cestu do Cařihradu a tam jménem husitů jednal s představiteli východní
církve; byl i jedním z mluvčích českého poselstva na basilejském koncilu, kde
obhajoval tŤeti z Pražských artikulů (proti světskéntu panování kněŽí). V domá-
cích ideologický.ch sporech představoval často rozhodčího a byl povaŽován za ne-
spornou autoritu při jejich řešení. Po bitvě u Lipan optrsti l Prahu, vráti l se však
r. 144B s Janem Rokycanou. Zemřel v klášteře na S]ovanech r. 1456. Jeho dí]o'
představované četnj.ni traktáty a řečmi, přesáhlo z období bojovného husitství
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i do následující epochy a významně se uplatňovalo ve snahách o dosaŽení politické
jednoty mezi htrsitskými strananri aŽ do začát'ku padesátých let.

otiskujeme překlad výřraLlirr z Paynovy ř'eči, kterou labinskv přednesl jako
nrluvči husitťr před králem Zikmundem v Brat'islavě v dubnu 1429 za jednání,
k ninrž královu StIanu přiměl5'vojenské úspěchy husitů. Paynův projev je budován
podle zásad řečnickébo umění; zaznivá z něho naprosté přesvědčení o síle lrusitské
pravcly a sebevědorní, prarnenící z úspěclrů husitskÝch zahraničních vÝprav.

PoněvadŽ tedy nikdo lrellÍ a ani nikdo nebyl, kdo nad bohem zvitězi|
a pravdu přemohl, rnarně se namáháš ty, králi, prostý smrtelnÍku, když
spolu se svými vratkými knížaty zamýšlíš zahubit nezničitelnou a nesmrtel-
nou pravdu, jejímž původcem a obráncem je bůh. Neboť s jistotou vám
oznamuji, že jediná jiskra pravdy' kterou my máme a za kterou s vámi
bojujeme, překonává všechny syny lidské mravnÍ silou' vznešeností a důstoj-
ností. A jestliže všechny, pak i všechny krále, knížata, papeže, legáty
a mistry pravda přemáhá, drtí, sráží a povaluje, zdolává, rričí, vyhlazuje
a tak na hlavu poráží podle svědectví blaŽeného Esdráše (3 Esdr.3), Že
zahyne ve své špatnosti špatný král, špatné víno, špatné ženy a všichni
špatní papežové, legáti a všichni synové lidštÍ a všechna jejich špatná díla,
avšak pravda božího zákona je veliká a silná nade všemi a panuje, trvale
sílÍ' Žije avitězi na věky věků. Protože tedy přilnout k této ryzí pravdě je
totéŽ jako přilnout k bohu a jí slouŽit znamená kt.alovat, rmoutit se pro ni
znamená l'adovat se' zchudnutí pro ni je obohacení, utrpět škody znamená
získat, ztráta je majetek, posměch pro ni zásluha, potupa pochvala, zemřít
znamená žit, opovržení se rovná oslavě a přeLrpět všechna nebezpečí zaji-
štujeblaženost: proto ceníce tuto požehnanou pravduvýše nežvlastní život
i tělo, jsme odhodláni jí pokorně slouŽit svým životem i smrtí a pro ni pod.
stoupit všechna nebezpečí; k ni miníme cele přilnout a do svého srdce ne-
připustit nic jiného než snahu za|ibit se upřimně našemu pánu JeŽíši Kristu
skrze jeho zákon; chceme plnit jeho přikázání a jeho opovržený životnÍ úděl
objímaL rukama i nohama, ústy i srdcem a vůbec celým tělem, protoŽe
raději chceme s ním _ pokud on to dovolí _ být ukřiŽováni, ubiti,
usmrceni, opovrženi, potupeni a ztýrárri než s ničemným světem mít sebe-
větší požitek ze světského hříchu. A z Lé příčiny pro tuto jedinou při podle
příkladu apoštolů ve všem snášíme protivenství, ale necítíme tíseň; jsme
v nesnázích, nikoli však opuštěni; trpíme pronásledování, ale nejsm.e pone.
cháni sami sobě, jsme ponižováni, neztrácíme však hlavu; jsme sráženi
k zemi, ale nehyneme; každodenně jsme posíláni na smrt, a přece stále
žijeme pod záštitou boží. Jsme tupeni, ale my se z toho radujeme; jsme
terčem výtek, ale my za to blahořečíme bohu; jsme vydáni všanc vražed-
ným útokům, pohromám, ostří mečů, plamenům ohně, okovům a všemož-
nému Lělesnému ohrožení, a přece vzdáváme za to diky; jsme zraňováni
a dokonce ubíjeni - a ejhle, my žijeme a jako vítězové nad smrtí se ničehcl
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nebojíme a nad svým vítězstvÍm radostně jásárne; a čím silněji jsme suŽo.
váni, tírn silněji vzdáváme díky, rnodlíme se za své pronásledovatele a pla-
veme v řece radostí.

Proč jsi tedy pohoršen, králi izraelský? Uvědom si, jaké mravy stíháš
a jaké lidi se snaŽíš stíhat! A vůbec co nám zlého budete moci udělat, ty se
svými knížaty, kdyŽ všecko, co vy pokládáte Za zlo) to my máme za vytou-
Žené dobro, čeho vy se trojíte, toho my se nebojíme, čím vy pohrdáte, to my
si vybíráme' a co si vybíráte vy, to my zavrhujeme; všechny bolesti a strasti,
které nám strojíte, ty my s pomocí Kristovou pokládáme za Žetty a hry,
a co je ve vašich představách nejhorším z|em, to my považujeme za sladký
med. Co tedy rnůžete zlého učinit těm, kteří jsou se vším spokojeni; co
můŽete odejmout těm, kteří vším pohrdají, čím pohrozit lidem, kteří se
ničeho nebojí, čím uškodit lidem, kteří si Žádaji právě toho, co škodí, a ra-
dostně si pro sebe přejí nebezpečí, před kterými se třese svět? Zajisté my
se ničeho nebojíme, když se bojíme bolra; nic neztratíme, kdyŽ máme boha;
s ním se rozdělíme rovným dílem o zisky a škody. Hrozíte nám smrtí, necht
tedy přijde smrt nám vítaná; hrozíte nám smrtí, ale tím nám hrozíte svo-
bodou; hrozite nám smrtÍ, ale tím nárn hrozíte vysvobozením od smrti,
vysvobozenim ze ža|áte, vysvobozením ode všech nebezpečí, když přece
smrt vezme s sebou všechna nebezpečí, pohltí je a vyhladí a v kratičké chvilce
ubožáky dovede a doprovodí do věčné blaženosti. Ach, vy pošetilí a bez.
mocní lidé! KdyŽ pro nás chystáte to nejhorší jako trest, místo nejhoršiho
děláte nám to nejlepší; když se snažíte nás přemoci, sami padáte, a kdyŽ
stojíte, kráčíte dolů do pekel. Stastní, kteří trpí pro Krista, nešťastni vy,
kdož Krista pronásledujete; šťastní, kteří umírají pro Krista, neštastní vy,
kdoŽ bojujete za ďábla a pro něj - bídněji než zviÍata - umíráte. Štastní,
kteří at uŽ stojí, nebo klesaji,po zás|tlze jsouvítězi a sklizejívitězné triumfy.
Neštastní vy, kdož ať už stojíte,nebo klesáte, kvapíte do pekla; a i kdybyste
dosáhli svým kopím a mečem vítězství, leŽíte poraženi pod tíhou hříchu
a zločinu. Věz proto nyní, králi smrtelný a vratký, že nevedeme s tebou
válku pro svou záchranu, ale bouříme se proti tobě pro pravdu Kristovu;
a než nám tuto pravdu vyrveš ze srdce, sám budeš dříve vyrván ze své
tělesné schránky. Dř'íve neŽ nás oloupíš o slávu, sám se budeš válet v bídě;
dříve neŽ odejmeš Kristovi čest, ztratíš svůj Život i duši a své slavné jméno
vystavÍš věčné potupě celého světa.

Zanech toho tedy, slavný králi, a přestaň spolu se svými průvodci
napadat Krista a své slavné jméno nezbavuj slávy, svou čest neproměňuj
v bezectnost a řadu skvělých hodností tvých předků, až k nebi zátíci,
neuzavírej špatným koncem, nevrhej na ně stín!VŽdyt dokud ses přidržoval
boha, triurnfoval jsi nad pohany;když však jsi boha opustil, jsi porážen od
sedláků - div do té doby neslýclraný! Nedivíš se tomu, kolikrát tvá vojska,
třebas na počet desateronásobně silnější a lépe vyzbrojená, už byla pobita,
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rozprášena a na útěk obrácena, kolikrát byla zahnána a na hlavu poražena
od nepočetných vesnických bojovníků k nemalé tvé škodě a hanbě? Zá-
sluhu o to vše nepřipisujeme však sobě, ale bohu jako původci všeho toho
a vítěznému vojevůdci; jeho pravdě ze všech sil sloužime, kdežto vy proti
ní bojujete a nedůstojně se jí protivíte. Bůh, který vládne nebem i zemí, je
naším svědkem, že nevedeme války ve svém zájmu, ani že se ti neproti-
víme ze zpupnosti, ze ziskuchtivosti nebo z nějaké zaslepenosti. Zapřísahám
tě, učiň tento pokus a zkouškou se přesvědč: změň své smýšleni a toto pře-
slavné kráIovství bude tvé; změň svou vůli, dej svobodu pravdě a tvá bude
obec pražská a český nárotl. Přislib nám spravedlnost, a budeš míL v krá-
lovství plný zdar; slib, že budeš věrně slouŽit pánu bohu a jeho zákonu,
a rny jsme hotovi věrně tě poslouchat. Hle, před tvářÍ boži a v duchu Kris-
tově ti nabízíme spravedlnost v duchu práva i dokonalé mravnosti a upřim-
ně si přejeme sloužit ti jako pánu. Je to všecko zcela lehce dosažitelné,
uznášJi za vhodné tak učinit; bude to však ve]mi těŽké, jestliže odmítneš.
Neboť beze vši pochyby _ nepřijmešJi tuto nabÍdku _ je to pravda, která
nade vším zvitězi.

i5 trium|oual jsí. nad pohang: triumfenr Payne asi záměrně nazývá poráŽku,
kterou Ziknrund utnpěl od sultána Bajazida v září 1396 jako vůdce křižové výpravy
západoevropského rytířstva proti Turkům _ 87 obec pražskti a český ruirod: Praha
by|a za husitství považována za hlavu království, proto je její stancrvisko zvlášÍ
zdůrazňováno

JAN  l lOKYCANA

l{istr Jan Rokycana (před r. |397-|471) byl oÍiciálním mluvčím praŽské strany.
Narodil se jako syn kováře v Rokycanech. Za studií v Praze mčl na něj silný vliv
Jakoubek ze Stříbra. Roku 1415 se Rokycana stal bakalářem, t."l.427 byl vysvěcen
na kněze a ustanoven farářem v Týnském chrámu, kde působil j iŽ od r. 1425 jako
kazatel. Po smrti Jakoubka ze Stříbra se stal generálním vikářem praŽskélro arci-
biskupství a r. 1435 arcibiskupem. TéhoŽ roku byl rektorem university. Zikmund
jej donutil po svém nastoupení k odchodu z Prahy Qa3\; návrat mu umoŽnil až
Jiří z Poděbrad (1448), s nímž Rokycana politicky těsně spolupracoval. Jako stou-
penec vladařského plogramu krále Jiřího byl často napadán odpůrci z řad katolické
reakce i od radikálních skupin.

Rokycanova literárnÍ činnost obsáhla především kazatelskou prózu, at, již
máme na mysli Postilu založenou na týnských kázáních (u níŽ se však nedá s urči-
tostí rozpoznat, co je dílem Rokycany samého a co přidali pozdější opisovači), nebo
Yýkladg na euangelium Lukašouo a Janouo. K nim se připojují různé projevy na
kněžských shromážděních a hádáních a četné listy (např. korespondence s Petrem
Chelčickým).

Vybraný úryvek zVýkladu na Lukášovo evangelium ukazuje' žetaké pražskou
stranu znepokojovala sociální otázka a že se Rokycana snaŽil ji řešit,ovšem cestou
mravní obrody při udržení existujícího společenského řádu, což je typické pro
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celou pražskou stranu. Také druhá ukázka - z Výkladu na Jarrovo evangelium - je
zajímavá tim, že osvětluje Rokycanovy sociální názory.

obě ukázky jsou výrazné i po stylistické stránce. Některé výrazové prostředky
(řečnické otázky, zvoláni atd.) ukazují přímo na to, že text úzce souvisí s mluveným
projevem, v němŽ je třeba vidět podstatrr i vrchol Rokycanova slovesného umění.
Jako řečník strhoval po dlouhá léta davy pos}uchačů v Týnském chrámtr. Své řeč-
nické nadání projevil i na mezinárodním fóru při basilejském koncilu.

v ÝKLAD  NA  LUKÁŠovo  EVANGEL IUM

I vece Petr: ,,Ajn my opustili sme všecky věci a šli sme po tobě... A on
vece jemu: ,,Žá'dny nenie, jenž by opustil duom anebo starosty své nebo
bratřie nebo Ženu aneb syny pro královstvie božie a nevzal mnoho viece
v tomto času ... Život věčný... I pojal Ježíš dvanáste učedlníkóv a vece jim:

,,Aj,vstupujeme do Jerusaléma...,, (až dotud:) a nerozumiechu o těch vě-
cech, kteréž praveny biechu.

Když pán položil veliké nebezpečenstvie při zboži, Že těžko bohatý
spasen bude, snáze veltrlúd projde skrze jehelnie uši, a lidé to slyšiece
ulekli se řkúce: ,,Kto spasen bude?.. A on die, že to, což jest u lidí nepo-
dobné, Že jest u boha podobné, žekdyž budú mieti pomoc od boha a řádně
se budú mieti, že jest to podobné u hoha. A svatý Petr ulek se i die: o,MY
opustili sme všecky věci a šli sme po toběo.. již tuto klade odplatu chudoby,
Že když pro královstvie božie opusti časné věci, že zde mnoho viece vezme
a potom živob věčný.

A dotýká té chudoby,kteráŽ v první cierkvi svaté byla, a by byla ta
chudotra velmi Zchopná, že jediné jich povolal, hned šli, všecko opustivše.
To jedno, že všecko opustili, druhé, že šli po něm. Které jest větčie: všecko-li
opustiti pro něho, čili jeho rrásledovati? Větčie jest jeho následovati. Jakož
die Ecclesiasticus, že jest veliké chvály, ktož následuje pána. Neb ač by již
šel do kláštera anebo na púšt, opustě všecky věci, a jestliže by Krista ne-
následoval, všecko darmo a zmařeno! Ale člověk, maje zbožie, a neopustí
jeho, muož pro to spasen býti. Neb, jakoŽ stojí v Mat., kdyŽ řekli: ,,My sme
opustili všecko a šli sme po tobě,.. a on jim předložil to ,,vy ste následo-
vali,.. a potom tepruv odplatu poloŽil. ProtoŽ ktož |ezu do klášteróv a ne-
následují jeho v skutciech a v mraviech, všecko darmo a zmařeno, ješto
nedbají se učiti jeho zákonu, ješto jest to učenie najlepšie a pilnějie by se
měl člověk jemu učiti a viece než kterému řemeslu. A když toho zanedbají
a jiného sú pilnější, již ten kaŽdý zle stojí. A to jest ďáblova pilná starost,
Že hledí, kdež muož, aby ten zákon vytrhl z srdcí lidských. Jakož die svatý
Pavel: ,,Buoh tohoto světa oslepil srdce nevěrných, aby jim nesvietilo
čtenie pokoje...

A znamenaj dvoje opuštěnie: jedno v Žádosti a druhé v skutku. Ale
opuštěnie v žádosti, to jest kaŽdému zapověděno pod věčným zatracením,
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aby tak opustil duom, Ženu, děti, Že v čem by překážely k spasení a táhly
tě od boha, aby je v Žádosti opustil, jich nenásleduje, ale aby je v nenávisti
měl. Nebo Kris|us sám ř'ekl: ,,Ač kto chce přijíti po mně a nebude nenávi-
děti otce svého i matky i bratří, nemuož býti křesťanem..o Neb die, aby
i těIo své v nerrávisti rněl. Tak vida, arro {'ělo překážie pokušeními' a on se
hněvá na ně stýště sobě, již terr netrávidí tělo své. TéŽ zbožie: hyn nrá někto
kupečstvie, anebo moha kupčiti, a neŽ by oklamzrl svého bliŽnieho, radši
nechá toho kupečstvie a opustí - již ten zapierá.

Druhé opuštěnie jest v skutku, ale k tomu ne kaŽdý jest zavázán, než
mnišie, jeptišky a kněžie, ješto pro dokonalejší Živnost svět opúštěji, Yiziž
pak ty kněžie, ješto se otdávajÍ k rolém a jsú jako jiní hospodáři, téŽ mni-
šie, ješto se s forberky strojie a již svět opustivše, též panny, odclané bohu,
tiepati se po kupečstvích a jezditi; ancbo rnnišie a jeptišky' ješto ty věci
loutečné připravují, čepce, rrrkavičky, klíčníky _ to by vše nemělo býti.

,,A' žádný nenie, jenž by opustil ot,ce, Ženu, bratřie pro královstvie
božie... Svatý Matúš die ,,pro jméno mé.., svatý Marek die ,,pro čtenie
svaté... Neb sú nejednú bývali mudrci, jenž sú opúštěli zbožie pro múdrosti
tělesné a pro uměnie, ancbo mnich, ješto nechá světa, pro pecnec věčný dá
se do kláštera. Ale on chce, aby opustil ty věci, die ,,pro jméno mé..; a to
jest opustiti svět pro jméno božie, to jestprosvé spasenie anebo pro zprávu
jeho. A ktoŽ to učiní, žádný nenie, aby zde odplaty nevzal a potom v nebi
věčné. Protož lidé' když kde znamenají dary božie a zprávu a jdú tam rádi,
nebudú bez odplaty. Jako Maria, slyšiec od anděla, že jest v AIžbětě siemě
milosti tložie, šla tam k ni, též teď apoštolé opustili všecky věci a šli po
něm. BýváJi pak zpět' že žák, opustě mošnu s partékami, iběži, aby kněž.
stvie došel a dobré bydlo měl' již tu zle jest.

A die sv. Marek: ,,Ktož opustí duom neb rolí pro mě, že stokrát viece
vezme zde.,, Zda|ižlly zde sLo domóv vzal'zato, že jeden opustil? Nic. Ale
ktoŽ má jednu milost boži|íbeznú, jest ta větčie' neŽby zde sto domóv měl
a mnohá zbožie. Neb člověk' kdyŽ zde ujímá tělu neb statku' tehdy vdycky
za to za kaŽdé velikú odplatu vezme. A druhé, opustí-li kto přátely, kteŤíž
by tě chtěli táhnúti od boha, a ty je opustíš, budeš mieti přátely všecky
volené v cierkvi svaté. Jakož die Actuum, že ,,bieše věřících jedno srdce.o,
a svatý Pavel o těch die:,,Jako nic nemajíce, a všemi věcmi vládnúce... TéŽ
o ženě: Někto, moha tělu povoliti, a nechce pro odplatu věčnú. Již ten ženu
opúštie, když se zdržuje pro své spasenie. A kdyŽ by se pak oba svolila,
muž s ženú, aby tak do smrti v čistotě stáli ' již by to bylo bohu milejšie,
neŽ by dvanáste dobrých synóv urodili a zplodili. Ale k tomu Žádný nechvá-
taj, leč se dobře zkusí.

Ale že orr, pán, zde divné dary dává, iako mnohým předvěděným ku
peklu hned zde dává psotu, biedu, Že se jim zde peklo počíná a potorrt
věčně, Léž zase svý-m voleným dává zde něiakú divnú svobodu v duši, že
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se Irebojie králuov ani těch lidí, Že pi.ed nimi svobodně m]uvie. Jako někdy
to dával apoštolóm, že jim to zde dává, a potom věčnú radost.

A svatý Marek die: ,,opustíJi kto s protivenstvím, že opustÍ duom,
ženu, Ioli,,. takŽe, co naň lruoh dopustí, mile trpi, a pakli toho nenie, ale
sám sobě protivenstvie činí, tvrdě léhaje, přimršl,ě sobě ráno vstana, již
takový za to ve]iké bude odplaty před bolrem.

YizmeŽ již pak páté, co slušie k nábožnénru obieranÍ s bohern, jeho
umučenie, neb to zapaluje ke všemu dobrému. I die: ,,Aj, vstupujeme do
Jerusaléma. A syn člověka bude clán v Tuce pohanóm eLc... od počátka
světa chtěl tomu milý buoho aby se vdycky dála pamáLka umučenie Kris-
tova, hned počtúc od Ábele, kterýž beránky obětova], Abralrám a jiní,
potom Žiaímkáza|zabiti beránky, když měli jíti z Ejipta, a krví podvoje
zmazati, vše tiem chtě, aby byla památka umučenie Kristova. A potom
sám u Veliký čtvrtek ráčil jiesti toho beránka a trr již zavííett ráčil všecky
oběti Starého zákona. A vydal nám tu obět, jenž zavÍela všecky oběti
Starého zákona. A v ní, v té oběti, nrtlož ncsmierně viec a lép pamatováno
býti jeho umučenie než v oněclr obětech, neb on tu obět ostavil najviec pro
památku svého umučenie. A protož, když lidé jedie jeho t,ělo pro památku
jeho umučenie, velmi milo jest to milému bohu. Nebo, jest-li co úŽitečné,
to jest to, aby s lítostí v srdci náboŽně obieral se s božím umučením.

A toto třetie vezmi před oči při památce jeho umučenie: važ jeho práci
velikú, kterúž jest vedl, druhé jeho veliké potupenie a zavrženie pro tě
a třetie jeho velikú bolesto neb toť velmi hýbá člověkem a dává skrúšenie
v srdci, když se rozpomíná, co jest tvój pán pro tě trpěl. A rádJi by, aby tě
slyšal rra modlitbách milý buolr, prosiž pro umučenie syna jeho, Jtžíše
Krista, neb to velmi hýbá bohem otcern. A k<iyž si v zámutku, rád-li by
měl potěšenie, pohlediž na něho. Vida, kte,raké sú jemu úkory činili, ano
i o jeho sukni losovali - veliká křivda! _ virla to, vzbudiŽ se k trpělivosti.
A viz, na smrti že jeho umučenie již bude poslednie útočiště.

A die, že pojal je súkromie. Neb nenie to každému dáno, aby urněI živě
pamatovati jeho umučenie. Neb die svatý Pavel: ,,Mnohým bláznovstvie
jeho umučenie,..Že je zab|áznovstvie pokládali. Avaž tak jeho umučenie,
že netoliko byť tu měl trpěti u Veliký čtvrtek a pátek, ale celý jeho život
vdy byl v bolesti, Že jest řiekal: ,,Zlé polrolenie, přer'rácené, i dokad s vámi
budu?.. Tak Že jest on chvátal, aby spieše přišla ta smrt, jeho, a některalr
rovnaje, Že ta smrt jeho byla jemu jako otlvlaženie. Nebo, když scm přišel
na svět, žádného nenalezl, kde by měl odpočinutie, než bylo jemu náramně
těžko na hřiechy hleděti, že Žádaje smrti řiekal, maje již té noci trpěti:
,,S Žádostí žádal sem jiesti tohoto beránka s vámi, než bych trpěl... A z té
žádosti řekl Jidášovi: ,,Co činíš, čiň spieše...

A die: ,,Syn člověka,.. to miení panny Marie. Neb byl jest on ná.
ramně ušlechtilého přirozenie, neb on jest hyl orl věčnosti rr boha otce vedlé
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boŽstvie. A že jest to těIo v Životě drahé panny duchem svatým stvořeno,
i bylcr náramně ušlechtilé a bylo 3.emu těžko trpěti a hleděti na ty lidské

12o nepravosti. I Žád'a| smrti, neb byl náramně tršlechtilých očí i těžko bylo
jemu hleděti na hřiechy.

A Že tuto vypravuje jako po zrnll, že bude zrazen, tnrskán' políčkován,
plván, neb on hned věděl od počátku každú ránu, každý políček, každé vy-
chrknutie na něho, všecko jest on to věděl od počátku, věděl, kterak jeho

125 hanebně obnažie, věděl, kterak se jemu budú posmievati' a tak rozjímaj
i korunu jeho až i do duše puštěnie, že jest on to vše od počátku věděl.

A die: ,,A oni sú nerozuměli tomu... Pro velikú milost, kterúŽ sú měli
k němu, nerozuměli, neb mněli' by jim něco mluvil v podobenství. I bylo
jim to zastřeno pro milost velikú, ač jirn i zjevně mluvil. A Žiaóm, tayŽ

130 jediné řekl: ,,Když povýšen bude syn člověka,.. a oni hned srozuměli a řekli
hned: ,,My sme slyšeli, že Kristus zóstává na věky... Neb měli k němu zá-
vist, ihned z nějakého dómyslu mluvili, neb kdeŽ k komu závist od koho
zajde, málot něco napovie, hned se viec vtipuje: ,,Totoť rniení tú řečí.. -
a to činí závisL.

1n': Lul<. 1E' 28-34 _ 7 po tobě zatebou - 2 starostg rodiče - 7 přÍ zboží při ma-
jeLku - 9 nepodobné nepravdě1rodobné

15 a bg a že _ 76 zchopnd mocná; jediné jen, sotva - L9 Ecclesiastťcus.. Sir. 23,
34 -22-23: Mat. 19, 27 - 30-31 : 2 Kor. 4, 4

32 znamenai povšimni si - 33 zapooěděno rozkžv'áno - 36-37: Luk. 14,26 - 37-38
abg i těIo sué v nend,uisti měI: srov. Efez. 5,29 a Mat. 6, 25 al.; ano jak _ 39 sÍýšÍď
soĎástýskaje si ' naříkaje; hgn|arn, tamhle

43 žiunost život, Živobyti _ 44 ješto se otdáuají k rolém kteří pracují na polích *
45 iešlo se s |orberkg slroiťe kteří se zabývají pracemi na statcích (forberk svobodný
statek) - 46 tiepati se po kupečstuÍch honiti se po obchodech . 47 loutečné hračkářské,
titěrné (tj. pro oblékání Žen); klíčníkg kličky' stuŽky

49: Mat. 79,29 _ 49-50: Mk 10' 29 _ 51 pecnec pecen' bochník (chleba) _ 53 pro
zpróuu pro naučení - 55 znamenaiÍ vidí - 56 AIžběIa.. manŽelka kněze Zachariáše,
rnatka Jana Křtitele - 58 zpět naopak; ,žrÍk student teologie, klerik; s partélcami
s krajíci

60-61: podle Mk 10' 29-30 - 63 uiímd ubírá, činí ujma; udgcky vždycky - 66
volené vyvolené (k spasen|); Actuum (lat.) v Skutcích apoštolských; cit. Skutk. 4, 32-
67: 2 Kor. 6' 10 - 68 a nechce ale nechce _ 69 kdgž bg se pak obasuolíIa (duál) kdyby
se potom oba dohodli - 70 abg slrÍ/Í aby setrvávali _ 72 leč se dobře zkusí než se
dobře vyzkouši

73 diutté zázračné, podivuhodné _73-74 předoěděnýmku peklu předem určeným
k zatracení _ 74 psotu nouzi, trápení _ 78-79: Mk 10, 30 - 79 mile ráď, ochotně - 80
přimrště sobě kďyž si namrská

82 s/ušle k obierant přísluší' je vhodné k obcování _ 86 počIťl'c začínaje počítat;
od Ábele: druhý syn Adama a Evy, zabitý bratrem Kainem; Abrahtim: podle bible
praotec izraelského národa, který obětoval syna Ízáka _ 87 podooje veřeje - 88
r'še vesměs,celkem_89 u Velikýčtortek naZelený čtvrtek (před velikonocemi); za.
uřie|i uzavtiti, skončiti _ 9Í pamatourÍno připomínáno - 92 oslauil zůstavil, zanechal *
95 abg obieral se s'.. aby ses zamýšlel nad...
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96 oezmi. přeď oči uvaž; uaž uvaŽ - 97 iest uedl konal _ 98 hÚbd člooěkem dojimá
čIověka - 99 rd'd-Ii Ďy byl-li bys rád, chtěl.li bys - 101 u zdmutku v zármutku - 102
ú/corg potupu - 703 vzbudiž se povzbuď se

705 súkromie stranou _ 106-107: podle 1 Kor. 1, 23 - 109 tldg vŽdy - 109-110:
Luk. 9, 47; dokad jak dlouho - 110-111 některak rounaje nějak srovnávaje - 77L od.
olaženie ulehčení, zmírněnÍ . t14:. Luk' 22, 15 - 115: Jan 73, 27

|17 přirozenie původu; uedlé božstuie podle boŽstvi-122 po zrlupo částech-123
plocÍn popliván; ogchrknulie plivnutí - 126 do duše puštěnie do vypuštění duše

127 pro mť/osÍ pro lásku - 728 mněIi domnívali se - 129 zjeoně ptirno, bez podo.
benství _ 130-131: Jan 8,27-28 a72,34 -  !3t  zduist  nenávist  _ 732 z dómgslu
z domněnky, z výmyslu _ !33 zajde dojde, dostane se; se uiec ulipule více se domýšlÍ

vÝKLAD  NA  JANovo  EVANGEL IUM

A všel jest Ježíš do Jeruzaléma. I nalezl jest v chrámě prodavače volóv
a ovcí... (usque ibi:) domu kupeckého.

Znamenaj najprv o kupectví tělesném, jenŽ trhovci těchto časóv velmi
své duše zavodie, i kupci i prodavači, neb die Mat., Že je,i kupce i proda-
vače, vyhnal. Neb těto dvě věci sú velmi nesnadné a nebezpečné, aby je
člověk mohl vésti bez hřiechu - těžko to je, šenkérstvie a kupectvie. Neb
die Bccli 26: ,,Dva obyčeje sta, jimiž by se měli lidé živiti' velmi nesnadná
sta a nebezpečná... To je to dvé: krčma a kupectvie. Neb to dvé těžko člo.
věk v spravedlivosti zachová' neb tiem dvojím duše velmi bývá raněna.

A dává příklad duch svatý: ,,KdyŽ by byl kuol někde v hromadě ka.
menie' těŽko to móŽ býti, aby tištěn nebyl se všech strán... TéŽ v kupectví
a v prodávaní těžko bude bez urážky duše, an prodavač hledí, aby dráž
prodal, neŽ stojí, a onen hledí, aby lacinějie kúpil, než stojí. Tento die:
,,Věru, nedám jinak,.. a kupec die: ,,Věru, nedám viec... A potom oba ule.
víta a selžeta. Protož die Izaie 24, Že taková oba máta se velmi nebezpečně.
A protoŽ každý, kdož by se chtěl právě káti' lépe jest jemu újmu mieti na
věcech tělesných, neŽli s kupectvím se obchoditi. A proto, neb hned z po-
rušonie a z iakaženie tělesného obecně člověk rád dráŽ prodá, než stojí,
a on radče lacinějie kúpí, ano lép stane, než za toboť jest obecno u lidí,
protoŽ málo jest těch lidí, aby řekl i kupec i prodavač: ,,Vezmi, zač stojí,..
a druhý aby řekl: ,,Za totot, stojí, za to vezmu... Ale jiŽ jest nynie přišlo
na to' že kdož umie najlépe v trhu oklamati, že když prodá, což móŽ naj-
dráŽe, to již jest čest a chvála: ,,Měhoděk, umie dobře prodati!.. TéŽ kupec,
když umie lacino kúpiti, arrať bude kupujíc hyzditi: ,,Však jest věru draho
a nestojí za to,,, a když kúpí, anať chválí, že dobře kúpil a že lacino.
A žádného hřiechu z toho nechce mieti, aniž se umějí lidé toho zpoviedati.

A protož die David: ,,Že sem nepoznal kupectvie, vejdu v sílu boŽi.,,
Neb ti lidé, kteřiž se kupectvie varují, dává jim milý bóh divnú sílu, ješto
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jie lidé šantročninemají, proto neb die ducir svatý: ,,Těžko se najde kupec,
aby nezmeškal etc... Neb ti lidé ktlpečtÍ obecrrě zmeškávají službu boŽÍ,
zmeškávají své spasenie, zmeškávají lásku bliŽnich, zklamávajíc v trhu.
A pak zvláště liclem duchovním, kněŽím, zapoviedají se kupectvie. V De-
kretu (causa 14, questione 4),Že krrěžie žádných trhóv nemají vésti, v nichž
by hleděli ziskuov tělesných, ani v knihách nemaji kupčiti k zisku. Pakli
který to činí, má s ouřadu ssazen býti.

Druhé lreřÍ se lidé oddávají bolru, jako pann5', vdovy, nemají hleděti
žádného kupectvie, aniž jest slušné vdovám a pannám. Protož die svatý
Pavel: ,,Kdo chtie bohu rytěřovati, nepleťte se v tělesné věci,.. neb vdově
a panně velmi dobře příslušie chudoba. Panna Maria, j akož o ní píší, že jedva
sukni mohla mieti pro velikú chudobu, ta královna nebeská. Protož panny'
vdovy, což rukama vydělají, tiem by měly živy býti a to prodati.

Ale otázal by se někdo: ,,Když pak nebude žádný kupčiti ani prodávati,
kdeŽ budem bráti? Ano i Aristoteles praví, Že je to potřebný obyčej kup-
čiti a prodati... Dvojím obyčejem móŽ býti kupectvie: jedno řádně a poctivě
a druhé neřádně a z|e. Vezmi dva kupce: Jeden hledí konce potřebného,
jako vidí, ano se něčeho obci nedostává, a on tam jede do jiných zemi, aby
přiveza i tiem obci poslúžil. A druhé přiveza, Že nehledí za to zisku veli-
kého, než hledí jako žoldu toliko; to jiŽ hledí úŽitečného. A l,řetie, že hledÍ
poctivého obchodu a z toho i chudých neopúštie. Jiný pak hledÍ, aby na
miestě překúpě, ani kúpě přičinÍ, ani polepšÍ, a hned zase prodada clrce
mieti zisk, a nic nehledÍ, aby v tom obci poslúŽil, aniŽ s tiem kerú práci
má, než jen aby zÍskal; takový puojde do pekla s tiem kupectvím. A pak
zvláště řemeslníci, nechajíc řemesla, nuž se v šantroky a v př.emykánie,
kupectví, a tam jezdiec po trziech' anit cizoloŽie, divné hřiechy páší.
ProtoŽ o takých die Krysostomus: ,,Žedlý křestarr nebývaj kupec takový!..

Dále jestJi toto, že já potřebuji někeré věci, že bez nie nemohu býti,
neŽ musÍm mieti, a ty vida to, Že musím, vydřeš na mně, cožmóŽeš najviec
- to prodavač. Druhé jestJi kupec, an vidí, a ty někerú kúpi rnáš a musíš
ji prodati, neb si dluŽen, a ten, jenž kupuje, anť poodtahuje, a vidao ano
Iacino zato, zač pustil jemu, netbát na to, než prodlévá, ponechá, a on že
má dáti penieze a dlužen' musÍ mnoho s toho sleviti, ant teprv vezme'
anoť jiŽ přieliš lacino _ a nic to nenie jiného neŽ jed vlíti v lásku, anat tu
láska zhyne.A'véziž, by najspravedlivějie prodával, když se Iží a s věrová-
ním prodáváš, budeš v peklel

1-2z Jan 2' 13-16 .2 usque Íói (lat.) až k
3 tělesném skutečném, hmotném - 4 zauodie zavádějí; srov. Mat. 27, !2.13 - 7-tJ

Eccli 26: Ecclesiasticus, tj. Sir. 26,28; sťa (duál) jsou
10-11: srov. Sir. 27, 2 _ 12 bez urd'žkg bez úhony, bez poškození _ 14-15 uleoittl

a selžeta (duál) slevl a zalžou - 75 lzaie 24: v l.zaiášově proroctví 24,2 (citát však ne-
má ten v5iznam, který je mu zde přikládán); móta se(duál) mají se, vedou si - 16
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prduě spravediivě * t7 se obchotliti zabývati sc - 18 z nakaženie pro zkaŽeni, zkaže-
nost _ 19 on onen; radče raďěji; ano Iép sÍarze smysl: neboť to lépe vyjde (neŽ za po-
žadovanou cenu) _ 23 měhoděk (z měi ho diek) dík-y, sláva - 24 anať (ustrn. m. ono)
jak; hgzditi haněti _26 toho z toho

27: volně podle Ž. 70,16 * 29 šantroční podvodní - 29-30: Sir. 26, 28 _ 30 aĎ9
nezmešlcal aby nezanedbal, nepřipravil se o. . . _ 3x zklamduaiíc oklamávajíce, podvá-
dějíce - 32 u Dekretu'. v Dekrettl Graciánově (Irriedb. 1' 736)

36n. druhé ... t řet ie za drulré, zatřeti _37 jest slušnl sluší se pro... _ 38: 2 Tim.
2,4; rgtěřooati býti vojákem, sloužiti - 39 jedva sotva, stěŽí

43 Aristoteles..narážka na 5. knihu Etiky Nikomachovy, kde se mluví o potřebě
výměny a penčz; Itupčit.i kupovati, nakupovati _ 45 hledí konce potřebného pÍitt|iží
k účelu -47 nehledi nesnaŽí se 0... _ 48 žoldu platu, mzdy _ 50 překúpě, ani kúpě
přičini, ani polepši kdyŽ odkoupí, ani nepřidá zboŽi, ani nezlepší _ 52 abg ziskal
aby měl zisk - 53 nuž se a šantrokg a u přemglcanÍe honem, vzhůru do podvodů a do
překupování - 55 l(rysoslomus.. Jan Zlatoustý; cit. opus imperfectum in Matthaeurn
(Nedokončený výklad Matoušova evangelia; PG 56'839)

56 jest-li toto je-li tomu tak * 57 než ale - 58 Ío to jsi; kúpi mdš rnáš zboŽ1 na
prodej _ 59 ant poodtahuje a on váhá, protahuje - 60 puslÍl pustil jsi' přenechal jsi _

62 anoť když _ 63 bg prodóval Í kdvbys prodával; s uěroudnim se zapřísahánÍm

MAR ' [ IN  LUPÁC
L IST  I {NĚZI  ZACI{Eov I

Martin Lupáč patřil sice k představitelům pražské strany, jeho stanovisko
nebylo však tak vyhraněno jako např. Rokycanovo. Účastnil se husitského hnutí
již jako student a v mnoha věcech sympatizoval se stranou táborskou i jako farář
v Chrudimi. Zúčastnil se basilejského poselstva' jehoŽ jednání také vylíčil v Hádání
o kompaktátech, a r. 1435 byl zvolen Rokycanovým záStupcem. V této funkci hájil
husitské lrnutÍ a jeho ideologii proti představitelům katolické církve (proti Mikuláši
z Kusy r.1'452' proti papeži Piovi II. r.7462) a ve svém polernickénr boji pokračoval
(napŤ. kritikou řIilaria Litoměřického) aŽ do svó smrti r. .1'468. Z jeho literárrrích
prací je třeba dále uvést novou úpravu Nového zákona a latinský spis Contra papam
(Proti papeŽi).

Ukázka z l-upáčova latinského lísÍu, poslané}ro asi t. 1462 snad z Žatce da
Prahy husitskému knězi polského původu Mikuláši Zacheovi, je invektivou proti
slabosti a smiřlivosti mírných kališníků. Lupáč proti nim útočí jak poukazováním
na bojovnost husitského hnutí v jeho počátcích, tak kritikou neprůkazných argu-
mentů' na jejichŽ základě si papež a římská církev osobují ideologickou nadvláďu
nad křestanstvem. Součást naší ukázky tvoŤí vylíčení parodistického odprrstkového
průvodu z r. 1'412, uspořádaného Voksou z ValdŠtejna.

,.. Řit<á se: ,,Běda zvráceným pikartům, kteří podle své tělesnosti usilují

všemožně zvrat1t cestu boží... Ale já říkám: I3ěda největším škůdcťrm a rre-

stoudnikům, zvrhlíkům našim, ačli si zasluhtrjí být nazýváni našimi! Což-

pak jsme vždycky nehlásali, že ta sběř římská je synagogou satanovou

a nevěstkou z Apokalypsy' cožpak jsme to rozurnovými důvody nedokázali

'&rSirx 7r"*r

lí u GÓ!!ittusllén ntkopise
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a nevyčistili jsme v jejím zájmu antikristy až do nejspodnějšiho kalu?
A přece, ejhle, rozhlédni se kolem a viz ducha závrati téměř u všech našich
kněží, kterak o závod spěchají, aby se právě s touto nevěstkou srovnali
v jejích obřadech, ozdobách, nádheře, v jejích křicích, varhanách, rubri-
kách, kropáčích, a jak veškerou tělesnou a světskou výzdobu, která chlá-
cholí lid, co nejvíce a bez přestání zvyšují, pokládajíce ji za velikou slávu.
Zatimco se o nich říká: Srounduaji se s cierkuí suatú a uieru krdsně uedú,
službuboží i řddg ušeckg cierkue suaté držie, je celá tato sláva uvnitř i zevně
slávou židovských chlapců. Chiapci sami se řídí pol,leskem lidu, starci _

chlapci pak se řídí podle chlapců ve všem všudy. A již se nestydí aní za
svatokupectví, ani za náboŽenské pověry, a s jedinou výjimkou přijímání
z kaliclra ve všem ostatním jsou zajedno s nejvyzývavější nevěstkou. Proto
není divu, že se jiŽ mnoho prosťáčků vrací k ní a odstupuje od kalicha.
Proč by totiž měli chtít být poslední, když vidÍ, jak kněžÍ v naprosté při-
způsobivosti chvátají k papeŽi? Laikové je totiŽ chtějí předběhnout a ne-
zanedbat přízeň Antikristovu. Běda rakům lezoucím nazpátek a neuvažu-
jícírn, že z vnuknutí ducha svatého ř'ekl Apoštol (Gal. 2): ,,Budu-li to, co
jsem zbořil, opět zase vzdělár'ati, přestupníkem sebe činim... Běda pře-
stupníkůmt

Vzpomínám oněch dní, kdy pražský arcibiskup Zbyněk se svými pre-
láty' kteří tehdy ještě vesměs plně stáli v svých mocných hodnostech, léta
páně 1408 na Malé Straně spáIil knihy Jana Viklefa jako kacířské, vydav
pod trestem vyobcování z církve zákaz, aby se nikdo neopovažoval ani ty
knihy číst, ani podle nich učit, nýfuž aby je všechny snesli k spálení. I já
jsem tenkrát přišel do Prahy a osobně jsem byl přítomen. A tu hned po
spálení řečených knih studenti i sbateční profesoři, jakoŽ i ostatní, jejichŽ
srdcí se dotkl bůh, ve velikém počtu se rychle sešli ve zbroji, a sehnavše
okázalý dvouspřeŽný vtz s koňmi, naložili jej papežskými bulami navrclr
i kolem dokola' takže odevšad visely veliké pečeti červené i olověné; na-
horu pak na ty buly posadili ženu vyzývavě vyzdobenou, která zlatem
i drahými kameny sváděla lidi, anebo snad žáka přestrojeného za nevěstku
a napodobujícího ji posuňky i ústrojem, přičemŽ tato postava byla ozdo-
bena na rukou i na krku střibrnými zvonečky, jakých se tenkrát běžně
užívalo, a jimi cinkala. Posléze vůz sám, takto vyšňořený, vozili s ohrom-
ným křikem po ulicích a po náměstí Starého Města praŽského. Potom na
náměstí v blízkosti králova dvora před Novým Městem spálili ty buly na
potupu všech prelátů a na potupu římské nevěstky. A to učinili na oplátku
za spálení knih samého Jana Viklefa. Kraloval tenkrát král Václav a snad
lr tomu i přihlížel' z prelátů se o tom přesvědčili beze vší pochybnosti vši-
chni aŽ do toho posledního. Z našich kněží tehdy nekázal nikdo, jenom
mistr Jan Hus v Betlémě, vysoké učení pražské nebylo ještě rozptýleno,
všechny čtyři národy stály tehdy mezi množstvím diváků, konšelský úřad
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měli ve svých rukou Němci, po celé Praze se uplatňovala papežská vyobco-
vání, v týchž rukou byla i veškerá soudní moc a preláti tozkazova|i kde-
komu. A ejhle, jaký to byl zápal a odvaha věrných, že zce|a veřejně odsou.
dili celý římský dvůr jako nevěstku, která vskutku vínem své prostituce
nebezpečně opila celý svět! Nyní však, kdyŽ mezítim bylo mnohonásobně
dosaženo vítězství nad samou nevěstkou, nyní, kdy kraluje král Jiří, kdy
jsou u moci naši konšelé, páni i kněŽi, kterýpak kazate| se odváŽí nazvat
římskou církev synagogou satanovou a nevěstkou sedící nad mnohými
vodami, ohlupující všechny lidi, anebo AnLikristem nebo šelmou ozbroje-
nou desíti rohy a všechny její zákony prohlásiL za pouhé lovecké sítě, ba
dokonce jen za pavučiny? Kde je naše odvaha? Kde duševní síla? Běda,
jasně je vidět, že my,vitězové, opuštěni a zbaveni ducha statečnosti, jsme
od přemožených přemáháni. Celá jejich výstroj, jak shledáváme, je jak
u nich, ta}r i u našinců čím dále tím více cl,ěna a rozmnoŽována a lid právě
na ní již zak|ádá své spasení. Kdo se, prosím, adváží v Praze kázat o torn,
že neexistuje žádná kanonicky uznaná součást Písma o Petrovi, Že by byl
kdy l, Řimě a to město vůbec viděl. A přece, jestliže chceLe potírat Anti-
krista, nutně musíte přijít k tomuto začátku, poněvadž v tom spočívá zá.
klad všech základů Římanů samých, Že bez nich nebude nikdo spasen.
a všechna vážnosb Říma je v plnosti moci a milostí atd., protože ,,tam je
sídlo Petrovo, tam byl umučen... A přece o torn není vůbec Žádného svě-
dectví Písrna. Tudíž jak snadno se to dokazuje, stejně snadno se to i vy-
vrací, jak říkají blahoslavení otcové. Vy však držíte jako článek vity, Že
byl Petr v Římě umučen, a stáda vás poslouchají a tak i věří. Není proto
divu, Že se přijímá za víru i stavba nad tímto základem, to jest všecko
papeŽské. Ty však, milý muži, uč tak, drŽ tak a v kir,ánich uváděj' že žádné
Písmo svaté nesvě dčí, že Petr rr Řim0 kcty byl.

4 sgnagogou satanouou a neuěstkou z Apokalgpsg.. podle Zjev.2,9 a I7,1n._12-73
Srovnáuají se..... celá věta zapsána česky v jinak latinském listě -25 Zbgněk.. Zbyněk
Zajíe z FÍazmburka, arcibiskup praŽský v l. 1403.141I - 26 Iéta pd.ně 1408: Lupáč
omylem paměti kladl spálení knih Viklefových, k němuž došlo teprve 16. července
14L0, Již do r. 1408; není to pouhý omyl rukopisného zápisu,proLože i dále je zcela
zřejmé, že Lupáč umisťoval událost mylně do doby před vydáním Kutnohorskélro
dekretu z r. 1409 - 4| krdloua duora.. staroměstský králův dvůr v místech dnešního
obecního domu -46 nebglo ještě rozptýIeno: tj. odchodem cizích studentů a mistrů r.
1409 - 47 čtgři ruirodg: universitní národnostní skupiny (česká, bavorská, saská
a polská). jak tornu bylo před vydáním Kutnohorského dekretu z ledna r. 1409 (v.
zde s' 389) - 63 neexistuje žddrui kanonickg uznarui součtist Pisma o Petroui: v církví
uznaných biblických knihách není vysloveně uvedeno, že by Petr skutečně byl řím-
ským biskupem; protože na tomto tvrzenÍ zakládali papeŽové své mocenské posta.
vení, stala se tato otázka předmětem ú|oků proti němu; vědecky ji řešil v první
třetině :!.6. stol. český humanista oldřich Velenský z Mnichova - 67-68 ,,tam ie sídlo
Pelrouo,...... patrně autorovo lapiclární shrn'utí názoru, jímŽ argumentovala římská
církev
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J AN  Z  PŘÍBRAMĚ

PRo1- I  L ]SNESENÍu rÁRoRsx t i  SYNoDY

Jan z Příbrarně byi jednirrr z vůdčiclr činiteiů olicirilní utrakvisLické církve.
.lestl iže se Jan l1okycana pi.iklonil polit icky zcela k Jiříinu z Poděbrad, je Příbra-
rnova činnost těsně svázána s vládou Zikmundovou. Víme o něm. že se sta] baka.
]ářem r. 1409 a r. 141 3 misLrem svobociných utnční, r' 1420 pak již děkanem fakulty
svobodnýclr rrmčlní. Zárovcřl' získal silný vliv církevní (byl zvolen čáslavským sně-
lnern r. 1421 za ráclce správcťr zcmských a jcrlním ze čtyÍ.rluclrovníclr administrá-
torů zerně) a zatlačil do pozadí i .]akoubka ze Stříbra, zvláště po rlobytí Prahy
Zikrnundem. Po Jakoubkově smrti (1427) byl Příbram nucen Prahu opustit a vrátil
se natrvalo až po bitvě u l-ipan, na níž měl také pro svou nenávist k tiiborské straně
určitý podíl. Tak jako ostatní význarnní utrakvističtí představiteló zúčastnil se
i Příbram jednání na basilejskénl konciltt, coŽ svěclči o novém růstu jeho vlivrr
v církvi. ZemŤc| r. 1448'

Jeho literární činnost charakterizuje předevŠím ostrý polemický tón, zaměřený
rrejen prot'i táborům, ale i proti radikálnějším představit,elůrrr praŽskó strany. Na-
jdeme jej stejně v jeho spisech laiinských (De professione fidei et errorutn revo-
ca t i one_ovyznáníví rya t l dvo l áníb ludůzr .1430 i vApo log i i - ob raněz r ,1431) ,

iako ve spisech český'clr. Z nich je významný po stránce ideové i kulturnělristorické
Zivotkněží táborských (l429). Spis je pojat jako polemika proti Mikuláši Biskupcovi,
Markoldovi ze Zbras|avic, Janu Čapkovi a Václavu Korandovi. Příbramovy Knihy
o zamúceních velikých cierkve svaté i kaŽdé duše věrné, kteréž mají trpěti v po.
slední dni (7427 -l42s), byly dříve ornylem přičítány Milíčovi. V jejich vizionářských
partiíclr se odrazila nejspíšc doba Př.íbranrova vylrnanství.

Naše ukázka je součástí většíIro celku, kterému byl dán mázev Proti usnesentm
Idborské s11nodg; je charakteristická tim, že se snaží učení táborských kněŽí vyvra.
cet i citacemi ze spisrl Viklelfových. (TaLo arqumentace staví Fříbramovo dílo po
bok soÍistickým vývodům Štčpána Prilče, srov. zde v l. sv. ria s.221 .) Ukázka je
příznačná pro doktrinářské rnyšlení učený-clr teologů komprrrnrisnílro hrrsitského
křídla, j irrrŽ se po konfrontaci s válečnými událostnri celó Husovo učení omezilo
na několik forrrrálních požadavků. Toto doktrinářské myšlení se prozrazuje i ne-
konečnou citací církevních autorit. zejinť'rra podle Graciánova I)ekretu.

. l - u t o  
s e  p r a v í '

k t e r a k  k n ě ž i e  t á b o r š t í  f a l e š n ě  V i k l e Í a  v  s v ý c h  b l u d i e c h  z a s t á .
v a j í .  a l c  v  p ř e m n o h ý c h  k u s i e c ] r  d o b r ý c h  a  p r a v ý c h  j e h o  t u p i e

Í r  Z a n } i e t a j Í :

JiŽ z Lěchto všech řeči věrirí křestarró mohú u plně a v cele zrozumětu,
Že kněžie táborští v svém listu a ustavení ošemetně, lstivě a hamišně brá-
níce a zastávajíce VikleÍa, zastávajít jeho ošemetně, lstivě a hamišně,
nebo toliko v kusích některých, kdež se jim líbí, zvláště v kusiech výtrž.
ných. Ale v mnoho stech kusiech svrchu pověděných i v jiných mnohých
jinde položených, kteréž Viklef řádně drži a pravi a písmem jiclr i rozumy
dovodí, tuť jeho zamietají a šeředně potuprrjí; a větčí stranu těch kusuov
Viklefových za bludné a za kacierské mají, a takť S své strany těch kusuov
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Viklefových tolikéŽ nebo více neŽ jiní kaceřují. Ale v tomto jsú velmi ne-
10 spraved|ivi, Že sami chtie ty kusy mnohé Viklefovy kaceřovati neb bludné

nazývati, ale jiným nikoli nechtie téhož práva dopustiti, než chtie, aby
všichni jiní kromě nich v ničemŽ Vilrlefa nepotupovali.

P r oč  j e  n epodobné ,
ab ' v  v ě r ' n í  V i k l e f  o v i  v e  všech  r ' ě c e ch  nevě ř i l i '  j a ko  t á bo ř i  pud i e ,

1 5  a l e  a b y  j emu  v e  vše ch  ř ečech  j e ho  vš i c hn i  v ě ř i l i .

Ale Žeť to jest nepodobné a nehodlté, tluovod jesL boiro tento: Najprv,
Že Viklef nenie doktor cierkve svaté, a proto nejsú jemu dluŽni křestané
věřiti jako jiným dolrtoruonr svatým z zavázanie cierkve svaté. A proto,
kto chce jemu věř'iti, věř, a kto nechce, nenie zavázán, ani rná proLo viněn
býLi, Že Viklefovi nevěří, ale proto, že pravdě boží a svatým clolrtoróm
nevěří. Druhé proto, neb je jeho cierkev sr'atá nepřijala za doktora' ale
v mnohých kusiech, jakožto o těle boŽiem i o jiných' jeho jest potupila
a zavrhla. ^ též jest učinil mistr Jan FIus s mistry sboru pražského a též
téměř všichni jiní sborové mistršti. Protož v tom věrrrí mohú jemu svo-
bodně nevěřiti. Třetie, neb Viklef jest mistr nedávný a nový, jako od pade-
sáti let vzešlý. Čtvrté, že svatým doktoróm starým i řádóm všeho křestan-
stva jest velice nesvorný' ale protivný a duovody svými odporný. Páté, že
sám o sobě svědčí, rnluvě na řeč svatého Petra (prima Petri 4 ,,Estote
prudentes..) a řka: ,,Vyznávám, Že jsem často blúdil, a prosím, aby všecko
křestanstvo to mělo za blud, a osvědčuji, Že psal-li Sem co proti písmu sva-
tému, že to ža|ostně odvolávám... To Viklef. A' z té řeči máš, poněvadž je
Viklef často blúdil a to sám o sobě praví a prosí, aby křestané to za blud
jměli. A že to odvolává, tehdy křesťané mohú a mají vpravdě íéci, že je
Viklef mnohokrát blúdil a bludný byl, a netoliko že je bludný byl' ale vy-
znává sám o sobě Contra Focium, kap.16 a ř.ka:,,Vyznávám,Že kacierstvím
při tělu boŽiem dlúhý čas byl sem zaveden nebo Sveden... A' z té řeči máš,
že veliké bláznovstvie jest řéci o mistru Janovi Husovi neb o kom o jiném
věrném, že by on Viklefa chtěl všudy zastávati. Tehdyť by jeho i v bludích
jeho, kteréž sám na sezná, musil zastávati. Ale snad clie někto: však mistr
Hus Jan a několik mistruov českých bránili jsú všech kněh Viklefových
na stolici mistrské. K tomu u pravdě odpovídáme před milým bohem řkúce,
žet, to nenie pravd,a, než to známe, že když jsú všecky kniehy byli preláti
potupili, to je i školnie i v písmě svatém, jenŽ jich muoŽ ke stu bliz býti,
tehdy mistrové někteří vidúce, Že v některých v školních nenie bluduov'
nechtiece, by i ty byly potupeny, i bránili jsú těch kněh školnich, a žád-
ných z písma svatého kromě jedněch, jenž jsú o desateru božiem přikázaní.
A protoť v tom faleš na mistry pravie. Ale toť mají věrní věděti, že mistr

40
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Jan Hus i s jinými mistry, potupujíce Viklefových kusuov čtyřidcet, za-
bránili jsťr zjevně a zapověděli všem pod vypověděním z českého jazyku,
aby nižádný kromě mistruov ani drŽel, ani četl najpilnějšich kněh Viklefo-
vých, to je o tělu boŽiem a Dialogu a Trialogu, ale školních aby požívali.
A tak M. Jan Hus řékal na kázani, jaliož to jest svědomo mnohým, že ni-
Žádného bludu Viklefova ani koho jiného chce zasLávati. Také káza| je, Že
jestJi Viklef v nebi, že ,,pros za nás boha-.., jestJi v očistci, ,,pomáhaj mu,
bože,,,  a jestJ i  v pekle' , ,bud pán buoh pochválen...  A to je v Konstancí
před smrtí zjevně přede všemi řekl: ,,Co mě viníl,e Viklefem? Co mi do
něho? Všakť jest Viklef nebyl Čech, aní[ jest otec mlloj, ale bylt jest Angliš;
protot psal.liť jest bludy, nechť zaň Arrgiišové odpoviedají... A z té řeči
máš, žeť se jest mistr.Ian Hus Viklefa jako odřekt. Učiňnrež my Čechové též
a řiekajme: ,,Co nátn clo Vi]<lefa? Všakť je Čech nebyl, ani otec náš! Proto
nechceme jeho jmieti za apoštoia ani za evarrjelistu. Ani chtějme vikiefové
slúti, abychme jménem tiem všech bludrrov Viklefových na se nevzeli
a sebe velice proti bohu i proti všemu křesťanstvu nezmaza|i a nezavedli...

Nadpis: u kusiech v č!áncích, v bodech -t u cele zrozuměti clocela porozuměti -
2 hamišně poéotlchle _ 4 uýtržnýcň pobuřujících, nesprávných - 7 douodí dokládá;
stranu část - 9 tolíkéž stejně tolik, stejně tak; kaceřujt prohlašují za kacÍřské

73 nepodobné nevhodné, nesprávné _74 pudie nutí _ 76 nehodné nevhodné, ne-
ná|eŽité _ 77 doktor cierkue suali církevní uči.tel, církevní autorita; dlužnÍ povinni -
78 z zaudzanťe jak je závazné _23 též totéž, _ 24 sboroué mistršti sbory universitních
mistrů, tj. profesorů _25 jalco od padesdti lett:zešIý asi před padesáti lety ustanove-
ný_27  ne suo r ný . , . p r o t i u ný . . . o dpo r ný j s ou c í v r o z po r r r . . . p r o t i v í cÍ s e . . . o dpo r u j í c í _
28 mluuě na řeč suatého Petra: výklad VikleÍův na 1 Petr. 4 (Sermones III, vyd.
Loserthovo, Londýn 1BB9' s. 252) _ 28-29 Estote prudentes (lat.) Buďte střídmí (1
Petr. 4,8) - 30 osuědčttji dosvridčuji _ 37 žalostll"ě s lítostí, pokorně; mcÍšmáš si udělat
závět _35 Contra Focíum,kap' 16: l .:apitola 16 Viklefova, spisu Proti Fotiovi -39 na
se zrui vyznává' přiznává se - 42 než a|e, avšak - 43 i školnie i u písmě suatém: tj.
ÍilosoÍické i teologícké; ke stu bliz skoro sto _ 45 a žddných a|e Žádné _ 46 jenž jsú
o desateru božiem přikdzaní: mÍněn Viklefůr. spis Dccalogus _ 47 |aleš |eŽ, nepravdu -
48 kusuou člgřidcet: rnírrčno veřejné odsouzení 45 článků vybraných ze spisů Vikle-
fových na praŽské universitě r. 1403 _ 49 z českého iazyku: z českého nálroda, tj. ná-
rodnostní skupiny na universitě _ 50 najpilněiších nejzávažnějších - 51 abg požtuali
aby uŽívali _ 52 iakož to jest suědomo jak je známo - 55 o Konslanci v Kostnici, tj'
na sněmu kostnickém _ 57 Angliš Angličan _ 6t ani chtěime uikle|oué slúti a nechtěj-
me býti nazýváni přívrženci Viklefovými, vikleÍisty _ 63 abgchme nezmazali a neza-
oedli abychom neposkvrnili a nesvedli

vÁcLAv Z KP.-UMLovA
o  ZNAMENÍCH KAcÍŘť j

Václav z Krumlova byl předním politickým představitelem českého katoli-
cismu v druhé polovině padesátých let 15. stoleti. Vr'šel z jihočeského rožmberského
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prostředí, nabyl vzděIání v církevním právu na padovské universitě,nějaký čas byl
patrně v diplomatické sluŽbě u o]dřicha z Rožmberka, ale brzy se stal děkanem
praŽské kapituly a administrátorem katolického kněŽstva. Strrdium v Itálii ho
přivedlo do styku s italskými lrumanisty, takŽe se stal jedním z těch literátů' jejichž
prostřednictvím se čeští vzdčlanci seznamovali s italským humanismem. Jeho
vlastní literárnÍ tvorba však humanismem nebyla podstatněji zasaŽena. Zemřel
asi roku 1462.

Jeho latinský traktát De signis hereticorum (o znamentch kactřů) je inspirován
přibuzným spisem vznikl1'm na paříŽské universitě. Jako 22. znak kaciřů vytýká
husitům, Že v jazyce lidu skládají nové Ža|my, písně a verše a jimi sváději duše
věřících. Toto stanovisko svědčí o významu, který měla husitská píseň i po po-
ráŽce bojovnélro husitství.

Dvaa dvacáté znamenÍ, kterak lze po dle vněj šího pokrytectvi r ozp oznat
kacíře, je toto: Pěstují buď nové žalmy a verše' anebo nové písně, do kte-
rých vkládají náplň svého kacířství a základy svých biudů pod vnějším
zdáním zboŽnosti a PÍsma. Takové verše a pisně s v]astními nápěvy zpivaji
a dávaji zpivat v kostelích, na veřejných místech, při procesích a při svých
hostinách pod pláštíkem zboŽnosti, jako by odvraceli posluchače od věcí
světských.

Proti nim úspěšně bojují všecky důvody, které jsme uvedli výše při
jedenáctém, třináctém a sedmnáctém znamení proti osobám pověrčivým
a vymýšlejícím novoty v cÍrkevních obřadech. Ale také Apoštol vybízí proti
takovým lidem Efezské v první kapitole, aby se nedali unášet kaŽdým
větrem kdejakého učení. A to vskutku znamená dát se unášet neblahým
větrem pošetilosti, když se horlivě zpívají písně sloŽené lidmi neučenými,
a zvláště kdyŽ se v hlavním městě drží to, co nebylo přijato od církve. Že
takto sluší věc chápat a vykládat, to rozhodl koncil toledský, jak je patrno
výše a jak je citováno v Dekretrr, dist. 12, kap. 13 ,,De his... RovněŽ Apoštol
napornínal, ba zapi.ísahal svého žáka Timotea, aby ,,se vyhýbal světským
novotám slov.o - v 1. ]istě k Timoteovi, kap. 6. A jak je zřejmé z knihy
konci]ů církevních, bylo na koncilu v Laodicei přijato rozhodnutí, že se
v kostele nemají říkat žalmy složené od laiků a v lidovém jazyku, rovněž
že se nemají číst knihy, které nebyly pojaty mezi spisy kanonizované.
A Řehoř YII, zakázal Čechůrn zpěv v lidovém jazyku, jak jsme výše uvedli
při jedenáctém znamení. Tak učinil také papež Jan hned při založení bis-
kupství pražského, jak je zce|a zřejmě jasné kaŽdému, kdo nahlédne do
České kroniky. Nebot tam zakázal papeŽ Jan obřad i zpěv slovanský, to
jest tedy zpěv v lidovém jazyku, hned při zÍizení a založení pražského bis-
kupství. Tak činili ariáni, kacÍři, kteří si pro své kostely skládali vlastní
l'erše a ža|my, v nichŽ byly obsaženy výmysly jejich bludařství, a zpívali
je proto, aby svedenému lidu lahodili, jak se o tom píše v X. knize Troj-
dílných dějin církve, v kap. B.

Tak dovedou činit kacíři. abv tím snáze svedli ubohé duše. duše zba-

^.-
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vené světla pravdy. 'falr i dnes někteří skládajÍ nové skladby, a vzdalu.1íce
se toho, co v život' uvedli svatí otcové, zpívají své hlorrposti a napodo|;rrji
tak, není divu, své rodiče a učitele _ kacíře.

t0 Apošlol: Pavel, správnó Í7tcz. 4,74, nikoli Efez. I _ 74 u hlaunim mďslá.. v Pra-
ze _ 15 koncil toledský: z 18 synotl, které se konaly vo španělskérn městě Totredu clo
zač. 8. stol. a měly význam pro rozvoj církevního práva, míněna icdenáctá z r. 675,
jež se zabývala zvláŠtě otázkami círl<evní disciplírr1'a právy i povinnostmi biskupťr -
76 u Dekretu : Dekret Graciánťrv (Friedb. 1'30) _ 79 na ltoncilu u Laodícei.. synoda
v maloasijskénr městě Laodicei sc konala v 2. pol.4. stol.: zabývala se lr lavně cíl ' .
kevním právem a některá z iejích usnesení byla později př i jata do Dekretu Graciá.
rrova (st.ov. PL 84, 131) - 22 Řetnř VII.: papež v l '  1073-1085 - 23 Jan..Jarr XIII.,
papeŽ v |. 965-972; při založení biskupstoí pražslcého: v bř'eznu r. 973 - 25 do České
kronÍkg: do l<roniky Pulkavovy (srov. F.RB 5, s. 25 a 228), kde jc bula citována
doslovně; toto falzum převzal Pulkava z Kosmovy kroni l<y (srov. FRB 2' s. 37) _

27 arid.ni: vl ivná náboženská se}r[a, vzniklá ve 4. stol. z přívrŽenců alexandrijského
kněze Aria; l iši la se od oficiální církr'c v názorech rra Kristovo božství _29.30 Troi-
d.íIných dějin církue: míněna Historia ccclesiastica tr ipart ita, jejímŽ autorem byl
římský historik a encyklopedista Cassiodorus (f Íl85)

Fo zn ámky  ed iční

l í i k u l á š  z  P e l h ř i m o v a  ( B i s k u p e c ) :  T á b o r s k á  o b r a n a

Biskupcova obrana táborského stanor'iska vzrrikla r. 1431, ale dochovarré lat.
znění pochází až z t. 7434; je obsaženo v rkpe rajhradském 411, fol. 1a-64b, nynÍ
v UK v Brně. První vydání pořÍdil Flacius Illyricus ve svém basilejskénr tislcu
z r' 1568 (Confessio Valdensium), druhé T3a|tazar Lydius vc sborníku Waldensia, vyd.
v Rotterdamu r' 1616. Románští va]denští přeloŽi l i  a zpracoval i Biskupcovu obranu
do své l ic lové summy Tresor e lume de la fc (rkp v Dtrbl ině,Trinity Col lege, C.5.22)._
Literatura: F. M. Bartoš' Světci a kacíř i , Pralra 1949, s. 175n.; týŽ' Chclčický a Roky.
cana, LF 48' 1921' 36n'; J. Macek, Tábor v husitském revolučním hnutí I, II, Praha
1955-1956 (por l l e  re j s t ř íku) ;  K řcsťanská  revue ' . |heo log .  p ří loha 1961,  č.3  (čís lo
věnované Biskupcovi; tam zejm. A. Molnár, Nad úvodnírni kapitolami Biskupcovy
táborské konfese)'

Naši ukázku, první tři kapitoly obrany, přeloŽil A. Molnár.

( ) b r a r r a  t  á bo r s l i ; í  c l r

Dochována v rkpe Méstské kni lr. vc Vratis lavi Iv Q 231' fol '  191a-201b; t ltr l is
tóhoŽ, pořizený Fr. Palackým, v Muz. III D 3 (odtud i naše ukázka - FaI). - Vydal
Z. Nejedlý' Prarneny l i  synodám stranv praŽské a táborské v l. 1441 -1444, Pralra
1900 ,  s .   a - 5 6  (Ne j ) .

Naše ukáz l ra  je  v  r l<pe na fo l .  191a-193a;  ve  vyr i '  nn  s '  45-47.

55 klaněti se PaI, Nej| bez se Vrat
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P e t r  P a y n e :  Ř e č  k e  k r á l i  Z i k m u n d o v i

Zachováno v rkpe APH (dř. Kap. PraŽ.) o 13, fol. 105a-110a; jako řeč Paynovu
určil F. M. Bartoš. Vydal F. M. Bartoš, Z bratislavské schůzky krále Zikmunda
s husitskými vůdci r. 1429, ČMM 49,1925,171-|95; text otištěn na s. 179-190 (naše
ukázka na s. 186-188); podruhé týŽ v publikaci Petri Payne Anglici Positio, replica et
propositio in concilio Basiliensi a. 1433 atque oratio ad Sigismundum regem a. 7429
Bratislaviae pronuntiatae, Tábor 1949; text řeči tam na s' 81-90. - Z literatury srov.
dále F. M. Bartoš, M. Petr Payne, diplomat husitské revoluce, Praha 1956. - Přeložila
A. Pavlů v knize J. Macka, KtoŽ jsú boží bojovníci, Praha 1951' s. 205-208 (ukázka);
dále H. Businská v uvedené brožuře F' M. Bartoše, Praha 1956' s. 5t-73.

Naši ukázku podle Bartošova vydání v Čuu 1925 přeloži| Z. Tyl.

J a n  R o k y c a n a

Soupis dochovaných prací Rokycanových a literatury o něm pořídil F' M.
Brrtoš, Literární činnost M' Jana Rokycany, M. Jana Příbrama, M' Petra Payna,
Praha 1928; z nejnovějších prací srov. Fr. Šimek, M' Jan Rokycana (v souboru
Hrdinor'é a věštci českého národa, redigoval R. Holinka)' Přerov 1948 a F. M. Bartoš'
Mistr Jan Rokycana (v souboru Světci a kacíři)' Praha 1949 _ tam i další literatura.

-  Y ý k l a d  n a  L u k á š o v o  e v a n g e l i u m

Výklad je zachován ve dvou rkpech, a to v rkpe pražské UK xvII D 21 (z 15.
stol. - U) a v rkpe Mrz. IV B 11 (z konce 15. stol. - M\. Za zriklad vzat text rkpu t/
(text ukázky je na fol. 363b.366a) proto, že rkp M (text ukázky na fol. 754a-155a)
je poněkud porušen. Přesto bylo možno na jeho základě doplnit přímo do textu
některá ojeďinělá místa, poruŠená v U. Ukázky z výkladu byly vydány Fr. Šimkem,
M. Jan Rokycana, obránce pravdy a zákona boŽího, Praha 1949; text naší ukázky
na  s .  109 -116 .

Rkp U uŽívá dialrritických znamének, ale c někdy i mÍsto c (např. zatraČ,enim33,
ruée 84, do 99).

1-6 A on vece... praveny biechu Ul agnech. o M - 12 odplatu chudoby Ul chu-
dobu odplaty M _13když' U|kLoŽ M _ 15 aby byla U] A byla M _ 22 pro to U]
ugnech. u M _ 27 řemeslu M] vgnech. tl U _29 kdeŽ muoŽ U] kde by koho mohl M -
32 znamenaj U] znamenává M _ 43 živnost Ul život M _ 52 on chce U] pán chce
M - 63 vdycky U| vŽdy M - 74 dává U] ugnech. o M _ 76 králuov ani těch lidí, že
před nimi M] ognech. u U - 86.88 hned počtúc... umučenie Kristova U| agnech.
u M _ 90.91 A vydal nám... zákona M| ugnech, v U -92 ostavil U] ostavil nám
M - 93 kdyŽ U| ktetíž M - 100 prosiž M| ugnech' u U; jeho M] fweho U - 104 za
útočiště dodó'uti M: AčbyjiŽneměl ctností hlavních, ještě se utečeš k jeho umučení,
rreb to na smrti poslednie útočiště - 105 pojal Ul vza| M -7o7 pokládali U| počítali
a pokládali M - 108 trpěti U] trpěti tepruv M - 7Lt odvlaženie U] obvlaŽenie M -
t|2než U] nebo M _1t9 trpět ia U|ognech'a M _ 123 p lván U] uplván M -L3Ú
hned Ul ugnech. u M

-  V ý k l a d  n a  J a n o Y o  e v a n g e l i u m

Výklad je zachován ve dvou rkpech, a to APH (dř. Kap. Praž.) A 7o9 (K)
a Krajské knihovny v Českých Budějovicích (dř. kláštera v Bechyni) B74 (B). Za
základ vydání vzat rkp K (text ukázky je na fol. 27b-28a) vzhledem k tomu, že rkp B

^-
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(text ukázky na fol. 2alb) je porušenčjší a ncúplný. Na základě rkpu B byla však
doplněna ta ojedinělá místa, která mají lepší čtení nežli K. Ukázku z Výkladu vydal
Fr. Šimek, M. Jan Rokycana, obránce pravdy a zákona božího, Praha 1949; naše
ukázka je na s' 152-155.

V jazyce jsou některé jevy liclové' např. keří lidé (36), někerú kúpť (58), měhoděk
(23) m. kteři, některú, mějhodiek apod.

8 člověk K] se B _ 23 Mt]hoděk ř(] Mějhodiek B - 35 ktcrý B] ugnech' Ú K _

36 oddár'ají K ] otdadie B - 39 a B] ognech. u K _ 4t proclati .I(] prodadúce B _ 44
a prodati K] a prodávati B _ 45 a z|e Bl z|e l{ - 52 jen 1í] jediné ,B _ 53 nuž se Kl
nuŽ se dadie B - 57 tniel i  K] j i  mieti B - 60 zač K| začež' B

M a r t i n  L u p á č :  L i s t  k n ě z i  Z a c h e o v i

Tento lat. l ist Lupáčův se v opist l dochoval v tzv. Manuálníku Korandově, UK
v Praze xvII F 2, Ío1. 725a!b a v rkpc Městské a krajské krri lrovny (dř. Gcrsdorfské
knihovny) v Budyšíně 80 č. 3' fol. 8a-11a. Vydal J. Truhlář '  Manualník M. Vács]ava
Korandy, Praha 1888, s. 149-151. Úryvek (čcsky) uvtldí bratrská apologie 1503 (J.
Palmov, Češslt i jc bratja v svojich konfe ssijach I,1, Pralta 1904, s. 210). - Literatura:
F. M. Bartoš, MarLin Lup/tč a jeho spisovat,elslré dílo' RcformačnÍ sborník 7'
Praha 1939' s. 115n. _ Naši ukázku přeloži1 B' Rvba.

J a n  z  P ř í b r a m ě :  P r o t i  u s n e s e n í m  t á b o r s k ó  s y n o d y

Traktát zachován v rkpe SA v Třeboni A 16' fol. 44a-59b (z konce 15. stol '  *

s nadpisem: Tuto se vypisuje Život kněŽí táborských od jej ich počátku aŽ do tohoto
léta' který se však vztahuje k následující památce na fol. 60a-B3b); jeho opis v Muz.
III D 2s. Za základ vydání vzat rkp třeboňský. Vydal K. Vinařický, ČKD 4, 1863,
284-299 a  328.351 a  K .  J .  E rben,  Výbor  I I '  s l .  409-430.

Naše ukázka, závěr traktátu, je na fol. 58a-59b.

Nadpis: Viklefa] wikcÍIa rkp - 2 ošelnetnč] oiiemotnie rkp _ 4 zvláště] wzlaiitic
rkp ._ 77 proto] protu rkp _ 38 zastávati] wiklcfIa zaitarvati rkp

V á c l a v  z  K r u m l o v a :  o  z n a m e n í c h  k a c í ř ů

Lat. spis De signis hcreticorum sc dochoval úplně v rkpu SA v Brně č' 211' fol.
46a-98b, j indc ještě jcn ve zlotncíclr a ve výtalru. Ukázky z něho v1' 'dal A. Ncuntann,
České sckty ve sto]ctí XIV' a XV., Vclehrad (Kni lrovna Cyri lornetodčjského tis l<o.
vého spolku, sv. 8) 1920' příiohy s. 7 - 37 a př ičetl autorství don'r inikánu Pctru z K]atov'
o tonr, proč za slrrrtcr]néI.to autclra pokládán Václav z Krurnlova, v. J. Webcr v Sou.
p i se  rukop isťr  v . | ř cbon i  a  v  Čes '  Krumlově ,  Pra l ra  1958,  s '  103.  -  L i te ra tura:  J .
Tříšlia' SLředověltý l i terártrí l(rurtr lov, LI.- 84' 1961' 88n. (tam uvedcna i star'šíl itcra-
tura)' - Našc trkázka je v cdici lat. textrr na s. 31-32. Pí'eloŽi l  j i  B. Ryba.

3 záklacly: futlr larnenta l?gĎa] fttnrlala Nt:trmann - 32 vzdalujíce se: rccedentes,
J?gĎo] precedctrtcs Nettmann

Básnictví p
podporovat revo
husitství' Í za zr
zl)ěv a nadále Se
i nvní paralelně
v poctslatě stej
tradiční \,,Ztah l
zaměření a obsa

PůvodnÍ tl
o oblibě písní t
ŽÍdek, který ve
ních, neb to jed

tura nepřestáva
časové pisně by
obyčejně mizel;
vztah k tradtcr
kterou vypěsto.
podrŽuje časov

!riiblicistic
často prolínaly.
revoiučního hn
havá potřeba n
uklidnění po h.
nasycoval skla

V oblasti
pisů) těšily se
uplaLňovala hl

Za uklidn
skladbY, nebY
staršiclr pamá
15. století ruk
14. stoleti. Ne
rrěkteré sklad'
skj') nebo ve
milovu kronill
l iterárnÍ Živo]
1405-1 504),  k
|ze jlŽ rnluvit
dukce.
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Na základě rkpu B byla však
ž|i R. Ukázku z Výkladu vydal
tona božího, Praha 1949; naše

(36), někerú /cúpÍ (58), měhoděk

- 35 který B] agnech, o K =
prodati K] prodadúce B _ 44
n 1{] jediné -B _ 53 nuŽ se .Ií]
ňež. B

Manuálníku Korandově, UK
lké knilrovny (dř. Gersdorfské
hlář, Manualník M. Vácslava
dí bratrská apologie 1503 (J.
ra 1904, s .210).  -  L i teratura:
lílo, Reformační sborník 7,

n o  d y

44a-59b (z konce 15. stol. _
t jejich počátku až do tohoto
rl. 60a-83b); jeho opis v Muz.
.K. Vinařický, ČKD 4, 1863,
n

nie.rkp - 4 zvláště] wzlaiitie
vati rlcp

l rkpu SA v Brně č' 211, fol.
y z něho vydal A' Neumann,
t Cyrilometodějského tisl<o-
don-rinikánu Petru z Klatov.'umlova, v. J. Weber v Sou_
58, s. 103. - Literatura: J.
(tam uvedena i starší litera-
:ložil j i B. Ryba.

32 vzdalujíce se: rccedentes

SKLADBY vERŠovaNÉ

Básnictví po Lipanech zúžilo své pole po té strárrce' že ztraLilo úlohu přímo
podporovat revoluční boje, ale neztratilo proto Souvislost s básnictvím bojovného
husitství. I za zrněněné situace polipanské a poděbradské doby trvá zájem o lidový
zpěv a nadále se pěStují skladby časové a historické. Po stránce jazykové se užívá
i nyní paralelně latiny a češtiny a také funkční rozvrs|vení obou jazyků zůstává
v podstatě stejné jako v době revolučních bojů' obdobně zůstává nezměněn
tradiční vztah mezi skladbami zpěvními a recitačními (mluvnírni) co do jejich
zaměření a obsahu.

Původní tvořivost se soustřeďuje na píseň rázu politického a publicistického.
o oblibě písní doprovázejících významné události výmluvně svědčí např. Pavel
ZLdek, který ve Správovně žádá zákaz,,píSní rúhavých o papeŽi' biskupích, o pá.
nlch, neb to jedovatě ponúká k nepokoji... Židkovo svědectví naznačuje, Že litera-
tura nepřestávala být významnou silou v politickém a sociálním zápase. Bohatství
časové písně bylo nepochybně veliké, ale většinou se skladby nedochovaly, protože
obyčejně mizely spolu s pamětí na událost, která podnítila jejich vznik. Pro jejich
vztah k tradici starší časové písně je charakteristické užívání pětiveršové sloky,
kterou vypěStovala husitská doba jako typickou formu časové poezie. Tuto strofir
podrŽuje časová píseň i v uásledujícim 16. století.

Pub]icistický zájem pronikal též do písní historických, které se s časovou písni
často prolínaly. Naproti tomu se zdá, že duchovní píseň po velikém rozkvětu v době
revolučního hnutí ztrácela nyní svou průbojnost. Patrně se již nepociťovala na]é-
havá potřeba nových skladeb, protože bylo moŽno vystačit se starši zásobou. V době
uklidnění po husitských válkách znova rostl i zájem o světskou lyriku, ale i ten se
nasycoval skladbarni staršími, již z doby předhusitské.

V oblasti mluvního básnictví (pokud můžeme soudit podle dochovaných ruko.
pisů) těšily se největší oblibě skladby historického obsahu. I v nich se výrazně
uplatňovala hlediska politická, zejnréna vlastenecká tendence.

Za trklidněrrí po válečných leteclr se znovu objevil i zájem o zábavné veršované
skladby, nebyl vŠak popudem k skládání nových básní, nýbrŽ spíš k opisování
starŠíclr památek, vzniklých jiŽ v dobč předhusitské. Tak máme z clruhé poltlviny
15. století rukopisně zachovánu v]astně většinu veršované produkce vznikló j iŽ vc
14. století. Např. ve sborníku hraběte Baworowskélro z r. 1472 márne dochovánY
některé skladby rytířské (Vévoda Arnošt, Tandariáš a Floribella, Dčtřich Berún-
ský) nebo ve sborníku Jana Pinvičky z let 1459-1469 kromě jiných slrladeb Dali-
milovrr kroniku, Novou radu a Podkoniho a žáka. Zvláště charakteristické jsou pro
literární život v drulré polovině 15. století sborníky oldřicha KÍiže z Telče (as;i
1405-1504), které obsahují mimo jirré i mnoho svcjtské lyriky' Sborníků je 26, takŽe
|ze již rnluvit o soustavném sběratels[ví rozmarrité starší i soudobé literární pro-
dukce.
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V popředí tvorby stály skladby publicistické a pcllitické. Zájem o tyto literární
útvary probíhal i nyní ve vlnách, jejichž vzedmutí a poklesy byly odrazem celkové
politické situace, poskytující agi|ačnímu básnictví bud větší, nebo menší vývojové
ntoŽnosti. Výntluvně o tom svědčí katolické veršované satiry, které se od r. 1424
nadlouho odmlčely, ale znovu ožily od padesátých let; z doby od Zikmundova
přijetí (1436) aŽ do r. 1448 se nezachovala žádná taková skladba, ale naděje
v katolickou restauraci, spojované s příšt,i vládotr mladého krále Ladislava' zlrovu
oživily reakční veršovanou satiru českou i latinskou. Časové agitační písněskládali
ovšem přislušníci obou stran, a tak se objevily po smrti krále Ladislava vedle
prozaickÝch letáků i písně, které chtčly působit na nastávající volbu nebo aspoň
uvaŽovaly s publicistickou vervou o jejích možnostech a snaŽi|y se ovlivňovat
veřejné mínění. Máme z nich vŠak dochovány jen nepatrné zlomky. Celá skupina
nenávistných invektiv (latinských i českých) se soustředila okolo Jana Rokycany,
v jehoŽ osobě byla napadána politická linie Jiřího z Poděbrad. Jeden z jejích
posledních článků je Pí.seň o Rokgcanoui a jeho sektářtch (Cantio de Rokgcano).
Vznikla po klatbě uvalené na krále Jiřího (tj. po r. 1466) a sloŽil ji nějaký Pražan,
obstárlý již vrstevník Rokycauův, ale od Rokvcany odpadlý a hlásící se k straně
katolické. ProtoŽe na větší rozšíření této písně v Praze bylo sotva moŽno myslit, zdá
se, že kolovala nejspíš v Plzrri (její třeboňský opis má jilročeské jazykové prvky;
ukazují nato,že píseň našla uplatnění v oblasti rožmberské, a to stejně jako pí.
seň další).

I,íseň o Rokycanovi se hlásí formou pětiveršové sloky i udaným nápěvem
k tradiční časové písni husitské doby. Také historická píseň polipanské a poděbrad.
ské doby těsně souvisela s historickou písní starší. Doklad o tom, jak se historická
píseň prolínala i nyní s písní časovou, a zároveň svědectví o tom, jak dlouho byly
některé časovó písně v oběhu a jak se šířily po značné zeměpisné roz|oze, podává
krátká katolická Píseň o Srlinoui, písaři oldřiclra z RoŽmberka, kte{ byl roku 1441
jat a mučen táborskými. Skladba paroduje svým začátkern starší husitskou píseň
o nezdařeném útoku Něnrců ua Betlémskou kapli začínající slovy Němci jsú zú.
falí na Betlém běhali.

Uvedená píseň se týkala události v podstatě jen místního významu. Jiný typ
historické písně představují dvě skladby o něco mladší: Ptseň o řrlli Vladislaau
Yarnenčíkouí a Ptseň o legátu Karuajaloui.

První z nich je vlastně mechanické sloučení dvou samostatných skladeb. Je
věnována polskérnu a uherskému králi Vladislavovi, kteqý se ucházel ve zmatcÍch
po smrti císaře Zikmunda a krále Albrechta o český trůn. Jeho kandidatura měla
neobyčejně široký význam a ohlas, a proto také jeho hrdinský zápas s Turky
vzbudil v Cechách rozruch tak veliký, že o něm vznikly dvě písně. První z nich,
o devíti slokách, neměla konkrétnější podrobnosti o bitvě u Varny (10. listopadu
|444), zaLo druhá, o osmi slokách, sloŽená týmŽ rozměrem a patrně od téhoŽ bás-
nÍka, vznikla ažpo bližších zprávách o bitvě. V žádné z obou písní není však zmínky
o tom, že by byl Vladislav v bitvě, kterou autor pokládá za jeho vítězství, padl.
Teprve v rejstříku třeboňského rukopisu, v kterém se dochoval opis sloučené písně,
je král označen jako mrtvý (Cantio de Vladislao contra paganos pugnante occiso _
Píseň o Vladislavovi zabitém v boji proti pohanům). Skladba je příznačná pro to,
jak rychle po událostech vznikal určitý druh historických písní a jak se jejich
autoři snažili podat zprávy odpovídajícÍ cítění publika, někdy i v rozporu s histo-
rickou skutečností.
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Zájem o tyto literární
byly odrazem celkové

/,v0|1i ne.lo menší vývojové
le satiry, které se od- r. 7424
bt; z doby od Zikmundova

Píseň o Kawajalovi líčí nezdařený pokus papežského legáta odvézt r. 1448
z Prahy tajně originál basilejských kompaktát a vyjadřuje tehdejši rozruch mezi
utrakvistickou většinou, které jistě nezadalo odpustkovému ruchu z roku 1412.
I kdyŽ tato skladba nevznikla hnecl po události, ale o něco později, kdy neblahé
zkušenosti s mladým králem Ladislavem jitřily živou vzpomínku na Karvajala,
vyniká přece bezprostředností. PoŽívala ve shodě s významem události samé neoby.
čejné vážnosti a dlouho potom byla v paměti. Její text' leckde jiŽ porušený' za-
choval se v pozdních opisech z počátku t6. az počátku 17. století.

PÍSEŇ  o  RoKYCANov I  A  J EHo  s EKTÁŘÍCH

Čechové viery pravé,
poželejte bezprávie,
kteréŽ se děje nynie
svaté cierkvi římské

od toho Rokycana,
čertového satana.
odřezance lstivého
od kostela římského
s svými šibalníky.

Haniet otce svatého'
kardinála kaŽdého,
preláty i biskupy;
všeckyt napořád tupí
ariánský svuodce.

Vedeť lid z poslušenstvie,
rozšiřuje kacieřstvie,
Viklefa následuje
a kacíře fidruje
všeckny chlebné viery.

Nebť sám také věří,
jakož i Viglef drŽí'
nesmieť viery vyznati,
musít ho čert seŽrati,
lečť přijme pokánie.

Svaté písmo falšuje,
pokavad chce, urubuje,

taková.skladba, ale nadčje
Jclto krále Ladislava, zrlovu
asové agítačni pisněskládaIi
mrti krále Ladis|ava vedle
:stávající-volbu nebo aspoň
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měnít úmysly svatých
od doktoruov přijatých
svaté cierkve římské.

Protivník neústupný,
chlebověřec velmi Zpupný'
Antikristuov předchuodce
i duší sprostných všech svuodce,
lokač krve lidské.

Jakž ho čert přinesl do Prahy,
zchopiv ho na svoje rohy,
také jest rozbroj učinil
a lidi rozšibalil;
drulr druhu nevěř.í.

Krále se pány svadil,
Jeho milosti radil:
,,PapeŽe neposlúchaj,
na jeho kletby nedbaj,
ni na kardinály...

Div se jeho chytrosti:
coŽt' nemóŽe dovésti,
tot světskými dorazí,
nejednohoť urazí
vměšec i v t o bo l k u .

Jakož mi jest učinil,
když jsem se jemu byl svěř.il:
slíbil svú kněžskú věrú
i proměnil v nevěru,
zradil mé peníze.

Vieceť vám o něm poviem,
nebt já to dobře viem.
Svodil sem ho s Krúpovú,
s tú nebožičkú vdovú -
odpust iž j im pán buoh.

Opoj i la ho medem,
zasýpajic zázvorem;
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odběhl u nie kožicha,
zapomenuv kalicha
U slonuov v tom domu.

Nesmiemť viece praviti,
snad by se mohl zb|ázniti,
bycht naň všecko pověděl;
nechcit, byt každý věděl
jeho z kurvy synstvo.

Pojal Prahu v udidlo,
i mát v ní dobré bydlo;
vládneť všemi rathauzy
a mnohýmť činí núzi
v tom duchovniem právě,

v němžto jeho doktoři'
řemeslníci někteří,
zpovědi pronesují.
Súdie ševci měštěny,
lidi žertujíce.

ToJi biskup volený?
Blázen jest proholený.
Dočetl se v kněhách černých,
ariánských, kacierských,
ať by rušil řády.

Zbraňujet posvěcenie
i k svatým putovánie,
nedáť mieru líbati
ani křížem žehnati
s svými pilikaty.

Mnohé křestany trápí
a je k oltáři nutí
bezděky i k zpovědi;
všeckoť na ně povědí
drazí zpovědlníci.

Cizie fary spravují,
draho je najímají'
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100

vosadnie šacujÍoe
a vŽdy mieti viec chtíce
a bez nedostatku.

Toť jsú ti apoštolé,
ještoť Žerú do vóle
a hodin neřiekají
ani se zpoviedají
a tak jdú k oltáři.

ManichejštÍ falařil
I všeckoť jsú praví lháři,
jenž jsú pleše vylhali,
aby lid falovali
pod pokrytstvím kněžskÝm.

Když chtějÍ kněží býti,
řkút se do ŘÍma jÍti;
obejdúce pomezÍ
hned jsú hotoví kněží *
poďmež na novú mšit

Bez řádut sú svěceni,
netbajít na svěcenÍ,
při mši mešného rúchao
buď ornátu, kalicha.
Takť neřádně slúžie.

od puol svátosti kazatelé.
vŽdyt pána Krista dělé,
zbavujíť se milosti,
jenž jest studnice ctnosti.
celý Kristus Živý.

Všeť jsú v pivnici kněžie,
ještoť plešemi těžie,
o fary se trŽiti
přivykli i ceniti
jako nájemnÍci.

RúhajÍť se kropení
i vody posvěcení,
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135

aniž chtie dopustiti
za dušičky slúŽiti
našich přátel přejších.

Bekynkám přečítají'
ofěrut zamietají,
nebt jim nesú slepice,
husy, zajiec, berance,
štiky i mazance.

ode křtu málo berú,
jen dvě libře zázvoru;
nechtiet dietek pokřtiti'
musít k nim cestú jíti,
řkút:,,Prot ivník js i . . .

Pohřebut věrným bránÍ
a od tohoť chtie dání
řkúc:,,Nenieť našie. strany,
vynesteŽ ho ven zbrány,
nic nám neodkázal...

Českyt na mši zpievají,
snad latíně neumějí,
žádnéhoť neoddadie,
lečť prvé něco dadie,
kdyŽ jich strany nejsú.

Znamenaj jich kázaní,
ano toliko hanění;
zobykli sú utrhati,
na každého krkati,
nebt jim pismo krátko.

Všudyt chtie panovati
a všem rozkazovati,
ale sami k Žádnému
nechtie zřieti vyššiemu,
slepí proholenci.

Když zpoviedajÍ Ženy,
zechtieť nemalé ceny,
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pět kop za rozhřešenie,
tot Tobiáš dobře vie:
,,Di a nehřeš vícet..

Znajte lotry poběhlé'
z poslušenstvie vypadlé:
Iiterúť se spravují,
na výklady netbají
všech doktoruov svatÝch.

Po sobět lidi vedú,
samiť nevědie, kam jdú,
prostě lid po nich táhne
a buoh vie, co se stane
lidu i těm svuodcóm.

J1ž-|i, Pražené, viete
a nic řéci nesmiete,
že vládnú kněžie vámi,
činie z vás, co chtie sami -
tot jsú vaši páni.

Musíte poslúchati
a všech vuoli činiti'
coŽ ko ivěk zamyslé,
buď to dobré nebo zlé,
ač vám proti rnysli.

Nevařte piva mnoho,
nebť píti nedadie toho
v svátky, také v neděli,
jakož sú zapověděli.
Čekajte z plného!

BudiŽ bohu Žel toho.
že ti popi mnoho
mají Prahri  v]ádnúti
a k jich vuoli vše býti -
čert jim puojčil ščestie.

Bože, králi nebeský,
rač zřiediti lid český,

T'770

t75
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církve římské - 9
(podle raně křest,t
chlebné uíerg.. asi
podstata chleba
2| VÍglef Viklef -

uářec kacíř (srov.
hnanými, rozešLl
ustavila panská .
Jiří dán do klatb1
ských přívrŽenc
čestným slovem
na Staroměstské
(ten byl Živ ještě
z tlaz:nburka (sr
domě bývali ub
o RokYcanovi a
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Rozmlouvání m.
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náboŽenskou se
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Í29 iakc ndieml
13L přeiší.ch di,
větší odměny'
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at sami přijdúc k sobě
v jednotě slúžie tobě,
v svaté stojiec cierkvi.

205 Amen.

Toť konec de archihereticis viclefisticis hussitis.

1: verš připomíná začátek Čapkovy písně o desateru ,,NuŽ, křesťarré viery pravé..
(vizzde v 1. sv. na s.300) .2 poželejte postýskejte si _ 7 odřezance odpadlíka - 8: od
církve římské _ 9 s šíÓalnílcy s podvodníky, s prohnanými lidmi - 74 aridnský kacířský
(podle raně křesťanské sekty ariánů) _18 ftdruje podporuje, přeje jim _ 18-19 kacíře...
chlebné uierg: asi narážka na učení původně Yiklefovo, Že při proměňování zůstává
podstata chleba nedotčena a že proměnění v tělo Kristovo je akt symbolický _
2t Viglef Viklef _ 22 nesmieť neodvaŽuje se - 26 urubuje osekává, oklešťuje _ 3I chlebo-
věřeckaciÍ (srov. pozn. k v. 18-19) - 33 sprosÍnýc.řr prostých -38 rozšibali l učinil pro-
hnanými' rozešLval - 40 suadil znesváři l - 40n.: píseň tedy vznikla po r. 1465, kdy se
ustavila panská Jednota zalenohorslrá, nejspíše až po 23. prosinci 1466, kdy byl král
Jiři dán do klatby-46-47 co nedokáŽe sám, k tornu uŽívá pomoci svých mocných svět.
ských přívrŽenců - 48-49: nejednomu vybere měšec i tobolku - 52 kněžskú uěrú
čestným slovem kněze _ 57n.: osobně zaujatý autor míní Markétu z domu ,,fJ slona..
na Staroměstskérn náměstí (na výclt. straně' č. 609 a 610), vtlorrr po Janu Kroupovi
(ten byl živ ještě 1429)' která se však připomíná iiŽ t, 7432 jako choť Jaroslava Zajice
z Hazmburka (srov. J. Teige, Zák|ady starého místopisu pražského I,1, s. 389). V tom
domě bývali ubytováni vzácní hosté, např. r. 1448 kardinál Karvajal. Pomluva
o Rokycanovi a Kroupové měla v bratrské tradici živý ohlas' namířený však spíše na
Rokycanovu vládychtivou ctižádostivost' nedbající prý utrakvistických zájmů (srov.
RozmlouvánÍ mládence rytíře se starým Čeclrem v Hlasech ze Siona, 1867, 101: ,,pro
kus kožicha zapÍe| božího kalicha..) -58 s nebožičkú s neboŽkou - 62: utekl a zanechal
u ní koŽich -72 rathauzy radnicemi - 74: duchovní právo byl soudnÍ dvůr při Staro-
městské radnici, jenŽ měl pravomoc utrakvistické konsistoře stíhat v duchu PraŽ.
ských artikulů zjevné hříchy -77 pronesuii ptozrazuji - 79: klamajíce, podvádějíce
lidi - 81 proholený mající kněžskou tonzuru - 84: jak rušit staré pořádky - 85: zaka-
zuje slavit posvícenÍ - 87: míněn tzv. ,,polibelr míru.. (mezi kněžími, popř. mezi
věřícími)' traďiční součásL katolického Slavnostního mešního obřadu_89 spÍlťkaly..
snad ,,s chlupáči.. (lat. pilosi); nepochybně slovní hřÍčka, jejiŽ potupnost byla asi
v rozložení slova: pili-katy - 92 bezděkg proti jejiclr vůli _ 97: osadníky odírajíce _
102 hodin kněŽské hodinky, modlitby _ 705 Manicheiští: narážka na starokřesťanskou
náboženskou sektu' jejíŽ jednoduché obřady se zdály být blízké obřadům utrakvistů;
|alaři (z|at.) podvodníci _ 'j'06 ušeckoť vesměs - 107 jsú pleše uylhali: dosáhli svěccní pod
falešným slibem, Že upustí od kalicha - 708 abg |alouali (zlat.) aby podváděli - 111:
říkají, Že jdou do Říma - t1'2 pomezi hranice - 7L4 na nouú mši na mši nově vysvěce-
ného kněze _ 120n. smysl: jako by pod způsobou chleba bylo jen tělo Kristovo a pod
způsobou vína jen jeho krev _725 u pionici ve sklepě - 126: kteří uŽívají svých tonzur
(odznaku kněžského stavu) k obohacení - 727 se ÍržilÍ dohadovati se, smlouvati _
129 iakl ndiemníci jako naiatí pastýři (ti. duší) _ 133: slouŽiti mše za rlušc zemřelých _
73| přeiších dřívějších' někdejších - 135: od nábožných žen Žádají za církevní úkonr.
větší odměny, neŽ je obvyklé - 136 ofěru obětrrÍ <lary (při mši apod.) _ 147 duě libře
(duál) dvó l ibry; míněno ironicky: koř.ení bylo vždy drahé, třebas pepř a zázvor by|:i
z něho nejlaciněiší - 143: musí.l i k nim vážit cestu _ 746:. za to (tj. za pohřeb) chtějí
odměnu - t5L latíně |atinsky - 152. 153 neoddadÍe,.' ' dadie neoddajÍ. . . dají _ 154 : kdyŽ
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nepatřÍ k utrakvistické straně _ 157 zobgklť sú navykli si _ 158 krkalť krákati, nadá-
vati - 759 krd'tko krátké' nedostačující _ 166 zechtiet požádají _ 768 Tobidš.. Íarář
u sv. Jindřicha na Novém Městě - 169 Di jdi (Jan 8'11) - 770 poběhlé odpadlé _ 772:
řídí se doslovným zněním (bible) _775 po sobě za sebou - 787 zamgslé usnryslí si _ 191
nedadie nedovolí - 194: počkejte, až budete moci pít z plného (dŽbánu) - 207 zřiediti
uvésti do pořádku' usměrniti - 206: To je konec (skládánÍ) o arcikacířských
vikleÍských husitech

( PÍSEŇ  o  SRLÍNov I )

Táboř.i zif.ali
Srlína sú jali
den božieho zkřiešenie,
př.ipravivše se v oděnie
jako na Ježíše.

Připadli o pól noci,
kdyŽ jest on neměl moci'
neb jest jim'mnoho věřil
a do sebe nic nečil,
proč by měl utéci.

Dočkal jich na posteli,
neb zbořili kostely,
kdež bohu chválu vzdávati
a jeho vyznávati
obyčej jest křesťanský.

Z domu jej na Tábor vedli,
na cestě jím trhali,
mazance, jablka jedli,
požehnánie nedočkali
jako lakotníci.

1 zú|ttlt zlí' nešlechetnÍ, všeho schopnÍ _ 2 Srltna: Jan ze Srlína, rožmberský
pÍsař - 3: 16. dubna 1447 _ 4: ozbrojivše'se * 6 připadli zaútočili, přepadli - 9: a ne-
tušil, že by se mu mohlo rrěco stát _ 7! d.očkaliiclr <ločkal se jich, byl jimi zastižen

PÍsEŇ  o  KRÁL : I  V LAD I s LAVU  vARNENČÍKov I

od božieho narození po tisíc let,
po čtyři stech po čtyřidceti i po čtyřech
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rli si - 158 krkati krákati, nadá-
eť požádaj| _ 168 Tobitiš.. farář
| t)_170 poběhté odpadlé _ 772. .
u - 187 zamgslé usmyslí si _ 191
z plného (džbánu) _ 2O7 zřiediti
lc (sktádání) o arcikacířskýcb

uherský král, král Vladislav
na pohany vojsko sebral.

I přibral Se na pohany až do moře,
tu, kdež pohané ležiechu velmi silně,
i počal se jest modliti
pánu buohu velmi pilně:

,,Hospodine všemohúcí, pomiluj ny,
rač nám dáti svítěziti nad pohany,
ať nedějí chlubiecí se:
,Přemohli jsme nad křestany..

Ku pomoci poprosíme buožie matky,
at nám ráčí uprositi na děťátku'
bychom mohli poraziti
ty pohany na počátku.

I my také poprosíme všechných svatých,
ať nám ráčí uprositi na něm také,
bychom mohli poraziti
ty pohany vŽdy prokleté...

I pokřikl jest na své vojsko velmi tiše:

,,Ctní rytieři i panoše v této řÍši,
pomni každý na svoji čest,
a bíme se pro Ježíšet..

Všicirni párri přivolili k jeho slovu,
ctní rytieřé i panoše všechni spolu,
jak najmenší, tak najvětší,
ccrž jich trylo ve všem sboru.

Vytočil se král Vladislav s svojí mocÍ,
mnoho tisíc set pohanuov tu porazil.
Milý buože, pozdrav jeho,
popřej jemu ctnéj manŽelky,

ať by ona vŽdy rodila krásné syny'
jehoŽ by nám tu českú zemi bránili,
spravedlivost, křesťanský řád
po všem světě rozplodili.

:i,
iI

10

1 5

30

'ati

dti,

J1n ze Srlína, roŽmberský
zaútočili, přepadli - 9: a ne-
se jich, byl jimi zastjžen

tNENČÍxov t

čtyřech
35
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V ten úterý po svatém Martině bylo,
jehoŽ se jest veliké pobitie stalo
mezi ciesařem pohanským
a mezi králem uherským.

Všeckni páni věrně stáli vedlé krále,
neb se bili přes celý den tak velmi,
počínajíce od j i tra,
aŽ je zašla veliká tma.

Vše pobitie obdrža] jest král Vladislav,
anebo jest do samé noci na placu stál,
až se poslední pohané
rozpudili, kto věděl kam.

A v tom boji uražen král na svoji tvář,
která rána jemu chvála buď před králrni,
neb jest statečně bojoval
iako ctný rek mezi pány.

A v tom boji zahynul jest Beltheryš pán,
který jest držal korúhev, dědičný pán.
Milý buože, rač posaditi
duši jeho v nebesích sárn.

Tut jsú l-aké zahynuli biskupi dva,
neb jsú statečně honili jako lvi dva;
jeden byl biskup uherský
a druhý byl varadínský.

Mnoho jiné ctné družiny tu jiclr sešlo,
neb jsú bojovali pro to drahé heslo,
pro Ježíše, jemu chvála
buď na věky jemu dána.

Mnoho jiné ctné družiny tu jich sešlo,
nlilý buoŽe, odpust jim jich viny,
rač jim dáti kralovati
všecky časy s tebú.

Amen.

5 přÍbra
miluj nY - 11
manil se, vYr
36 bg tozPloa
Martinem (1(
4l uedlé krdl
zvitězil _ 46
Betllrergš: Št
vyšší šlechty
uherský: Šim
60 oaradínsk
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5 přibralse přitáhl; až do moře aŽ k moři - 9: naráŽka na píseň Hospodine, po-
miluj ny - 77 at nedějí aÍ neřÍkají - 72 pfumohli jsme zvítězil i jrme - 29 ugÍočťl se vy.
manil se, vyváz| _ 3! pozdrao jeho dej mu zdraví _ 34 iehož (absol. m. jenžto) kteří, co -
36 bg rozplodili rozmnožili by _ 37: datum je chybné' bitva byla v úterý před sv.
Martinem (10. l istopadu1444)_38 iehožkteréhoŽ (dne)_39: turecký sul1án Murad II. -
47 uedlé krdle po boku králově _44 zašIa zastihla, přepadla _45 pcbil ie abdržal iest
zvítězi| _ 46 na placu la bojišti - 48 se rozpudili rozprchli se _ 49 uražen rančn _ 53
Belthergš: Štepan Bátory, uherský ve]mož _ 54 iest držal korúheu.. byl příslušníkrm
vyšší šlechty (tzv. korouhevní) - 55 posaditi umístiti _ 58 isú ňonťIf ú1očilÍ - 59 D/slcup
uherský: Šimon Rozgoň, biskup jagerský (chybný překlad lat. epÍscopus Agriensis) -
6o oaradÍnský: Jan de Daminis, biskup v uherském městě Varadínu

( PÍSEŇ  o  L EGÁTU  KARVA JALoV I )

od narozenie božieho
léta tisícieho
počítajíc čtyřstého
čtyřicátého osmého

5 stalo se jest vnově

v Čechách obecné svo]ánie,
ač koli ta věc tajna viec nenie'
od pánuov korúhevných,
urozených' statečných

10 královstvie Českého,

v Praze, v tom městě slavném,
na rathúze, domu radném.
Tu sú se spolu schodili,
ať by sobě radili

15 v pravdě, upřímosti,

s nimi rytieři stateční
a Zemané slovutní,
múdří a opatrní měšťané,
poctiví páni konšelé

20 práva přísežného,

kterak by zemi zřídili
a krále zpuosobili
a arcibiskupa konali,
kteréhoŽ sú volili,

25 svú ctí potvrdili.
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A proto biechu poslali
a náklad učinili
do Říma k otci svatému,
aby tiem bohu milému
ráčil poslúžiti,

arcibiskupa světiti,
pravdu boži rozmnoŽiti,
tiem zemi upokojiti
a řády zpuosobiti,
vše dobré zjednati.

Učinil papež odeslánie
a dávaje na vědomie,
že chce do Čech poslati,
milostivě opatřiti,
vše dobré zpuosobiti.

A my tiem byli veseli,
pána boha chválili;
páni sněmy odložili,
aby se připravili
poselstvie přijíti.

Á zvláště páni Pražané
učinili přikázanie
řemeslu všelikému.
by ke cti otci svatému
i jeho velebnosti

učinili obnovenie
korúhví' malovánie
i sviecí okrášlenie,
v chodu poctivé kráčenie,
jakŽ kto najlép muože;

také kněŽím i mistruonr
i všelikým farářuom,
Žákovstvu obecniemu,
aby každý ke cti jemu
převesele zpieval.

50
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A to se jest tak stalo,
ješto se jest nedálo
dobře od dávnieho věku,
by smrtedlnému člověku
taká se čest stala

jako tomu legátovi.
Proti němu s korúhvemi
vyšli' páni vyjeli'
pod nebesa jej přijeli
s velikú slavností'

Te Deum laudamus zpievajÍce,
pánu bohu děkujíce,
Že člověka takého

ráčil k nám poslati,

a majÍc vždy za to,
že on jede, aby pravdu
boži rozmnoŽi|
a vše dobré zpuosobil
učině jednotu.

A pak se potom zjevilo
to, coŽ mu na srdci bylo;
maje pravdu velebiti,
neslyděl se jí haněti
i bludem nazývati.

A podlé své neupřiemosti
ihned nebyl bez pomsty;
z boŽieho dopuštěnie
stalo se jest povětřie,
dobře hrozná búře,

dřieve neŽ do Prahy vjeli,
aŽ se korúhve ztrhaly,
nebesa se zrušila,
a to boží pomsta byla
té veliké pýchy.

75
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Ještě k jeho poctivosti
i jeho cluostojnosti
purgmisl,ři města Pražského
mezkyni vedli jrrho
s velikú poctivostí.

.l kclyž do Prahv jeli,
lii.íŽ krásnÝ přeri ním rresli,
\I ZvonY krásně zvonili.
l irl(l sú se cliviii
všrrrlr' trlt t.še strllnr'.

Polorn na rynk l'yjeli
a pi'ed Týn přijeli;
trr jej s mezkyně ssacliIi
a do kostcla uvcdli
I r r  1 r řec l rahú sva lc l s t .

.\iu farář toho kosLclet,
mistr Papúšelr ze jména,
chtě mi losl  obrlržet ' i ,
nerneškal kobercuol' rozestřieti,
ktlclyž on mčI jíti.

'\ legát pro svú r'elebnost
i své svatosti př'ít.omrrost
štědře odpustky rozdával,
milostivě všechny žclrnal.
Ach, že isme to zmešlral i !

VšaI< pr.cl vděčné poslťrženie
učin i l  jes l  odp lacen ic
Papúškcrvi Íaráři'
Lornu tak rreťrŽi,tečnému lháři,
pravd1. změtečniku,

dar ' jenru  rozh řcšen ic
řka: ,,Již nechaj lozdávanie
pod obojí zpuosobú,
a jiné veda za sebú
s svými tovař iši! . ._

1  r i ;

t  i { , )

1 1 5

Í 2 0

1 2 5

1 3 0

98



Let i ,

l . 1 l )

1 4 0

jai<oŽ jest to prvé činil'
než jest s ním legát mluvil.
Již pak, vzav rozhřešenie,
vší zemi na potupenie
nebojí se svoditi

od božie krve.
Ach, toť jest jisté znamenie,
žeť jest to proto učinil,
aby skrze to spieše byl
bohatým proboštem

v LitoměřicÍch v městě.
A nedajžť pán buoh štěstí
tobě v tom dlúho trváti.
ale nad tebú pomstiti,
změtenče pravdy!

Páni legáta pojeclru,
do hospody jej dovedc'chu,
tu do domu U slona,
tu mu hospoda dána
se vší poctivostí.

opět páni z své milosti
činili mu poctivosti,
a najviec ta sběř pražská
i jiná všeliká mnišská,
a takto mu řkúce:

,,s, vítaj, přeŽádúcí!
Tys veselé našich srdci.
Chcemť věrně děkovati,
žes nás ráčil navštieviti.
Rač k nám na Hrad jet i ! . .

Tu pak legátova milost
potom jede na Hrad přes most.
Proti jeho velebnosti
vyšli s velikú slavnostÍ
pravdy potupníci.
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Svatojiřská abatyše
pojide za nim velmi tiše
chtiec legáta přivítati,
poctivost mu učiniti
se vším svým komonstvem.

A když dojede mosta,
stať se nad ním hrozná pomsta:
opět se povětřie vzttže,
obě korúhvi utrŽe,
do přiekopu svrŽe.

Pak po tom přivítaní
sta se tajné svolání
proti kalichu božiemu,
aby lidu obecniemu
viec nebyl rozdáván.

A na tom spolu zuostali,
aby mši svatú slúŽili
u svatého Jakuba,
řkúc: ,,Tuť bude mnohá turba
spolu lidu českého,

a tu vaše velebnost
toho lidu přítomnost
učiníte potvrzenie
těla božieho přijímanie
pod jednú zpuosobú.

A myť též budem praviti
i na zpovědech raditi,
ať by obyčeje tolro,
nechajíc písma všelikého,
v tom náshledovali...

ProtoŽ vězte zace|o,
že přesvaté boŽi tělo
legát sedě přijímal,
ale před šlojiřem klekal,
s poctivostí líbal.200
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Viz smysla nemúdrého
a oslepenie převelikého:
před pánem bohem seděti,
a před němú věcí klekati
a takú čest činiti,

ještoť sluší pánu bohul
Toť já v pravdě řéci mohu,
žeť obyčej pohanský,
jistě neniet křesťanský,
a bohu ohavný.

Pomněmež, milí křesťané,
varujme se modloslúženie;
velikáť jest ohavnost
i proti pánu bohu zlost.
A on to rač zrušiti,

nebť zákon božÍ toho brání.
také svatý Pavel pravÍ,
aby každé koleno klekalo
a na zemi padalo
ve jméno JeŽíše.

ProtoJis z Říma vyjel,
aby s tím k nám do Čech přijel?
Neb ktožť jsú na to radili,
nedobřeť jsú učinili '
před bohem shledáte!

A pro takú ohavnost
nedopustít božie milost
pravdu svú potupiti,
tvého úmysla konati.
Protos z Čech musil jeti.

A ještět nezapomanu
a jižť tebe tu ostanu,
žes se směl pokusiti
a chtě listy jim vynésti
ku potupě pravdy.

275
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220
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Tiem-lis se chtěl pomstiti?
Všaks měl rozuoměti,
žeť by páni Čechové
skrze to měli příslovie,

24í) a strach v zemi búře!

I tiěkujíť jiní lidé z toho lnrroho
Že jsú nedopusiili toho,
poslavše do Benešova;
byl by ujel jako sova

245 a nepomně na to,

kterak jsme tě velebili,
slavně do Čech přijeli.
Avšak se jest dobře stalo,
Žet se jest tobě událo

2.Do s takovú ctí odjeti.

255

A tam tě buoh rač žehnati
a k nám nevracovati
viece do České země;
ale bychme to kněžské plémě
za tebú vyhnali _

jakoŽť jednoty nebude,
rlokaŽdť ocas tvuoj zde bude _
pane bože, rač přizřieti
a svú pravdu rozmnoŽiti
L r v i e ř e av l á s c e .

Amen.
2t i0

chvalozpěv - 78
pomstg bez trestt
nad legátem) se r
106 na rgnlc.' na i
Papušek: mistr J
farář v Týně (vi:
72| pro uděčné pt
Íarář Papoušek 1
líkům - 135 suoo
rychleii -L4O:. z
zachovala, bYla
r. 1455, probošt
té -145 změtenčt
poia l i ,  vza l i . . .
pozn.  k v.57n.t
potupntcí:. mill
stále jedním z
později nabyl o1
právě l(arvajal
171: když doje
strlrlo se - I74 r
obnoveném fra
zacelo zajisté, p
s pocÍiuosÍí s ú<
Řím. 14'11 - 2j
váži|-234l na
- 239 příslouie
chách - 243:. )
244 bul Óg byl ]
při iei i přijali js
vě mezkyni uř
zároveň snad s

Recitačn
bezrozměrnéb
i vášnivým vl
se stával hlav
ze staršÍch s]
(z valné část,
novému poje
přidavky a tí
ném a promě
dostává na o
verše je patrn
kronika - jejÍ
sebrání z kro
chanicky (jal

5 vnouě znovu, opět, - 6 obeuú suclánie svolání všech stavů, sněnr; týká se sněmu
zahájeného 25. února 7448 - 8 od pdttuou korúhevných majících svou korouhev, tj.
příslušníků vyšší šlechty _ 9 urozených, statečných: obvyklé titulovánÍ příslušníků pan.
ského stavu; p<ldobnč dále (v. 16-19) jde o náležité zvykové tituly jednotlivých stavů
- 12: na Starorněstské radnici - 13 sú se schodili scházeli se - 14 at by aby _ 78 opatrnt
prozíravÍ -79 poctiuí ctěrrí - 20: příseŽní, jsoucÍ pod přísahou -27 bg zřidil iv pořádek
by uvedli _22 bg krdlc zpuosoóťli dohodli by příchod krále Ladislava Pohrobka do
Čech a jeho uvedení natrůn-23 bg arcibiskupakonali jednali by o arcibiskupa_24..
šlo o Jana Rokycanu _ 26 biechu (imperf.) by|i - 27 ruiklad vydání, výdaje _ 34 řtidg
puř'ádek - 36 papež: Mikuláš Y,; odesldnie odpověď (po poslu) - 43-45: sněmbyl
rlrlloŽen na konec dubna a začátek května, aby se ho mohl zúčastnit papeŽský legát
kardinál Karvajal - 45 přijíti přijmout - 54: slavnostní chod průvodu _ 63 doÓřc jistě,
oitravdu - 7I Te deum laudamus Tebe boha chválíme, latinský slavnostnÍ děkovný'
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chvalozpěv - 78 abg rozmnožil aby rozhojnil * 86: a pro svou neupřímnost _ 87 bez
pomstg bez trestu - 89 pooětřie vichřice - 90 dobře velmi, hodně - 93: nebesa (nesená
nadlegátem)serozbila-96k jehopoctiuosti na jehopočest-99 mezkgni samicimezka-
1o6 na rgnk: na Staroměstské náměstí - 110 suaÍosÍ.. míněn legát Karvajal - 112 mÍslr
Papúšek: mistr Jan Papoušek ze Soběslavě; rektor university (7436 aŽ t437 a 1445) a
farář v Týně (viz zde na s. 132); ze iména jrnénem - 113: protože chtěl získat přízeň *
727 pro uděčné poslúženie že se zavďěčil sluŽbou - 125: pobloudilče od pravdy _ 126n. :
farář Papoušek přijav rozhřešení zato, že podával podobojÍ' přidal se přÍmo ke kato-
líkům _ t35 saoditi sváděti, oclváděti _ 136: od přijímání podobojí - 139 spťeše dříve,
rychleji _ 140:. zmÍnka o litoměřickém proboštstvÍ ukazuje' Že píseň v té formě, jak se
zachovala, byla sloŽena aŽ o něco později po líčených událostech; Papoušek zemřel
t. 1455, proboštstvÍ mu král Ladislav udělil nedlouho předtím - 744:, ale potrestati
tě - 145 změtenče prauďg pobloudilče od pravdy - t46 - 747 po i echu. . . dooedechu (aorist)
pojali, yza|i... doved]i _ 148: dům U slona byl na Staroměstském náměstí (srov.
pozn. k v. 57n.zdena s. 91)_149 hospoda pohostinstvÍ _157 ueselé radost-165 praudg
potupntci: míní se svatovítská kapitula _ 166: AlŽběta(Elška); svatojiřskýklášter byl
stále jedním z nejpřednějších ženských klášterů; přijímalo se v něm podobojí' ale
později nabyl opět katolickéIro rázu; srrad k tomu přispěla' podobně jako u Papouška,
právě Karvajalova návštěva _ 167 pojide šla, přišla _ 170: s celou svou druŽinou _
|7Iz kďyž dojel na rnost (přes hradní příkop) - 772 stat se stalať se _ 173 se uztrže
strhlo se _174 utrže utrhlo _ 177: konala se tajná schůze - 183: na Starém Městě při
obnoveném františkánském klášteře - 784 turba (lat.) zástup, shromáŽdění - 196
zacelo zajisté, podle pravdy -799 před šIojtřem před závojem (patrně relikvie) _ 200
s poctioostí s úctou _ 20I smgsla rozumu - 2I4 zlost zlý skutek, hřích - 217: podle
ŘÍm. 14,11 _ 222 abg abys _ 232 ostanu zanechám' opustím - 233 žes směl že ses od-
vážil _ 234:. narážka na legátův pokrrs vyvézt z Čech originál basilejských kompaktát
- 239 příslooÍe špatnou pověst, ostudu _ 24O: a Že by vzniklo nebezilečí bouře v Če-
chách - 243: legátovi byla v Benešově zvláštními posly kompaktáta odebrána *
244 bgl Dg byl bys; ialco soua..tj. tiše v noci _ 245 a nepomně zapomenuv _ 247 jsme
při7.elť přijali jsme _ 256 iakožť ja|<o že - 257l natáŽka na ocas' který prý Karvajalo-
vě mezkyni uřízl na potupu, asi ještě před odjezden, kněz Jan, zvaný proto ocásek;
zál'oveň snad slovirí hříčka: ,,ocasetrn.. mohli být míněni Karvajalovi čeští nohsledové

MLUVN Í SKLADBY vERŠ ov .q .NÉ

Recitačni poezie se omezovala v podstatě na skládání historická, oŽivujíci formu
bezrozměrného verše Dalimilovy kroniky, k níž se nové skladby hlásily jazykem
i vášnivým vlastenectvím a snahou působit na politický vývoj. Bezrozměrný verš
se stával hlavnínr výrazovým prostředkem recitačního básnictví vůbec, jak je vidět
ze starších skladeb uváděných nově do oběhu. Při opisování starších skladeb
(z valné části zábavného obsahu) šlo nejčastěji o adaptace přizpůsobující básně
novému pojetí básnické formy; tradiční osmislabičný verš se rozrušuje různými
přídavky a tím se přibližuje dominujícímu verši soudobé recitační poezie o nestej-
ném a proměnlivém počtu slabik. To zároveň signalizovalo, Že se mluvní básnictvÍ
dostává na okraj [térárniho wývoje a Že se naopak rozšiřuje oblast prózy. Ústup
verše je patrný i z toho, že nově vznikající básně byly rázu epigonského. Dalimilova
kronika_ jejů zna|ost a živou podnětnost dosvědčuje i výbor pořtzený v Krátkém
sebrání z kronik českých (srov. zde na s.136) _ byla vzorem napodobovaným me.
chanicky fiak ukazuje verš a rý*) a bez opravdového rrmění. .

i, sněm; týká se sněmu
ích svou korouhev, tj.
lování příslušníků pan.
.uly jednotlivých stavů
4 at bq aby - 18 opatrnt
'21 bg zřidili v pořádek
Ladislava Pohrobka do
by o arcibiskupa-24:
,dání' výdaje _ 34 řtidg
lu) - 43.45: sněm byl
'častnit papežský legát
růvodu - 63 doóře jistě,
rý slavnostní děkovný
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PRoKoP ,  PÍseŘ  NovoMĚSTsKÝ
NovÁ  KRoN  IKA

Ze skladatelů historických básní známe jménem jen jednoho, novoměstskéhopÍ11ř-e (notáře) Prokop-a (asi 1390 až asi |48ž). Tento *nóno.t."ňný nterát (sráv.s.292,'423,524) dosáhl už r. 1410 bakalářské hodnosti 
"" |.J.Íe uíiversitc; jerro

H:T9tj''.n'b{l-':l9v Ja.n.Hus. Původně bylpatrně mírným utrakvistou, 
"l" 

ťá''ooesel r. l4t'7 z novoměstské radnice, stal se katolíkem. jeho úřední postavení ňaradnici, s nímž byla dočasně sp9jena i uni,'ersitní p'ot"'u.a, J.lo;u pod.rt,t I. p."-ciy iak.9 právech novoměstskýótr a o rétorice 
" 

áipto-áiit" *c't.r.ý.r' knih,'tako české historii. Z historických prací jsou pŤímo s jetr.o 1monem 'pj"tv žto,.*y í..,a-ročné.české-ýmované N.ou.é kroni.ky. snáa obsahbvalá cetou čelĚoíhistorii"a býla
::jTÍi: s|ož91a v padesátých letech. Roku 1476 

""e"i 
Ě'oňío.át latinskou kro-nlg'u' ale uvizl na samém počátku. Kromě ú-lomků Nové kronily se mu připisujei autorství historické 

|as1i59t |řemysl otakar a Závišea skládáíi o válce ' br'.n
*.-:ý.l*'""é prostředky těchto básníse qýrazně liší od formy zlomků Nové kro.nlKy' t'kŽe lze o společném autorstvÍ důvodně pochybovat.

I

To t o  z  P r o kopovy  Nové  k r on i k y  p í sa ř e  novoměs t s kého

l Otoko
moře oď Ba.'
majetku, za
12 s pakostÍ
spcjoval; nr
vítěze nad .
(aorist) zah;
rádci) _ 19
2! Durgnk l
údajů s Dal
v Památkác
zavtaŽdi| _
byl synem I

Jakož kráI otokar také
drže země nejednaké,
což jich od Kdanského moře
b|iz aŽ ku Benátské hoře,

5 že jest české pány tupil
a je na jich statciech hubil
i lúčil těŽce od sebe,
cizozemcuom svěřiv sebe;
ež jich neměl ku pomoci,

10 v boji dal se tak přemoci,
horlivú jsa hnut smělostÍ,
zahynul v boji s pakostÍ.
o témž syn jeho smysléše,
že se s Rakušany pojieše;

15 čehož zemané brániechu,
toho se drŽal pohřiechu,
že proto Žalostí zhynu,
neb Čechuov v radu nevinu.
TéŽ Vaněk, mladý syn jeho,

2a když dojide kněžstva svého,
jakž Durynk k němu v sluŽbu přistúpi,

'fo
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tak jeho zatruti,
radú vše to Rakúského'
v ty časy krále říského.
Zí1ž, jakt Němci Čechuom přejí,
jich zlému se s pláčem smějí:
sestřenec byl králi tomu,
však mu nepřál v jeho domu.

1 otokar: Přemysl otakar II. _ 2 neiednaké mnohé, rozmanité _ 3 od Kdanského
moře od Baltického moře - 4: téměř aŽ k Benátkám - 6: ničil je zabíráním jejich
majetku, zabítal jim jejich majetek _ 7: a tvrdě je od sebe odpuzoval _ 9 ež že -
72 s pakostí neštastně, neblaze _ 13: stejně smýšlel jeho syn _ t4 poiieše (imperf.)
spcjoval; narážka na sňatek Václava II. s Gutou, dcerou Rudolfa Habsburského,
vítěze nad Přemyslem otakarem II. - 15: čemu zemané zabraňova|i - 77 zhgnu
(aorist) zah1 nul _ 78 neuinu nevinul, nepřipojoval (smysl: neměl Čechy mezi svými
rádci) - 79 Yaněk: Václav III. - 20 doiide kněžstua stal se knížetem, panovníkem -
21 Durgnk Němec z Durynska; ve verších 19-28 jeví se značná příbuznost věcných
údajů s Dalimilovou kronikou, kap. 98 a s Krátkým sebráním (srov. vyd. Dalimila
v Památkách 18, Praha 1957' s. 158 a zde nas. 136n.); přistúpi vstoupil_22 zatrúti
zavraŽdí| - 23 : to všechno na radu Rakušana (Albrechta) _2? sestře.nec..Václav III.
byl synem Albrechtovy sestry Guty, prvnÍ rnanŽelky Yáclava II.

I I

' f o  vše  z  k ron i ky  P rokopa ,  pí sa ř e  novoměs t ského

Již slušie nám mysliti,
kto má naším králem býti.
MuoŽete tomu rozuměti,
z prvních příhod to věděti,
an Se lid bez krále búří,
země ohněm ta se kúří,
rychlé zemdlenie chudiny,
velice Zpustnú dědiny'
k tomu budú války časté
a přispěje šestero zlé:
strach, že bude šleclrta manem'
bude zase chlap trúp pánem',
a lidí dobrých súženie,
práva i řádu zkaŽenie;
bez krále sirotci lkají,
Ženy se za muže lekají.
I s tiem dvé zlé těla. duše

25

10

1 5
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ihned se také pokusie,
ež mince jde faleš k tělu

!() i proleze zemi celú,
lest pak i blud viece škodi,
dušičku těŽce zavodi;
velmi hrozně s viery svodie,
snadnč, kdyŽ nenie, odvodie'

2li Král neb knieže bránie toho.
I stalo by zlého mnoho'
r:Ž chlap se knězem učiní
a kněz bez studu oženi,
mnoho lidí s viery svedú,

:]0 kterak blud za pravdu povedú.
Bude to, že krále nenie,
r, zemi hrozné proměněnie.
Viete to, Že se tak stalo,
když se krále nedostalo.

35 Rúče volte sobě krále,
král to vše zlé pak uválé,
stav lepší v zemi uvede
a všecko dobré přivede;
k tomu biskup i preláti

-10 budú moci zase vstáti,
i v jednotu uvedeno
kněžstvo bude, jenž dvojeno.

7 zemdlenie oslabení, úpadek - 71 ntanem poddarlým, v poddanstvi - 72 chlup
nešlechi,ic, poddaný' sedlák; lrúp troup, hlupák (nadávka sedlákům a neurozenÝnl
l i d em)  - 7 3 súžen i e  ú t l a k ,ú t i s k  - 1 6 z amužeo  muže -19 - 20 :  že s e vž i v o t ě  j e dno t l i v ců
i země projevuje nepříznivé zhoršení měny - 22 zauodt zaváďi, svádí z pravé cesty -

23.21 socdie... oducdie svádójí... odvádějÍ -25 brdnie toho zabraíuií tomu _26 stalo bg
přestalo by - 31: kdyŽ jsme neměli krále . 35 rúče rychle - 36 uuti lé bojem přemůže _

39 preldli církevrrí hodnostáři _ 42 duojeno rozdvojeno

( z , y o L E B N Í  A G I T A C E  R o K U  1 4 5 7 )

Tyto agitační verše vznikly v souvislosti s kandidaturou Jiřího z Porlěbrad na
královský trůn, kdyŽ panující rod vymřel Ladislavem Pohrobkem. Jsou zajímavé
svou shodou s obdobnýrni verši v dochovaném zlomku Prokopovy Nové kroniky
(sr.ov. předchozí ukázku); nejspíš je Prokop do své kroniky převzal. Existují také
v 1lotlobě latinské.

2 zemdl
- I chlap sed
muže o rnruŽe

Tato s
kLcrý chtěl
i la oslavu s'
o Přemyslo
vzpouru šle

tet
a l
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Kdež krále nenie,
tuť jest chudiny zemdlenie,
práva zkaženie,
bluduov mnohých nakvašenie.
Vraždy budú časté,
a k tomu příde šestero z|éz
šlechta bude manem
a chlap bude pánem.
dobrých súženie
a dědin veliké zpuščenie,
sirotkuov lkánie
a Žem za muže lekánie'

2 zemdlenie oslabení, úpadek - 4 rulkvašenlc rozbujelosL _ 7 manem poddaným
_8ehlap sedlák,nešlecht ic  _9súženi .e út lak,r i t i s l i  _10zpuščenťe zprrstošeni-L2za
muže o mlaže

( K R Á L  P Ř E M Y S L  o T A K A R  A  Z Á V I Š E )

Tato skladba souvisí se snaharni kato]ického pána oldřicha z Rožmberlra.
ktcrý chtěl oslavit svůj rod. Dal proto složit dalimilovskou formou několik básní
ita oslavu svých předků Vítkoviců; ztéto skupiny se však zachovalo jen skládáni
o Přemyslovi a ZáviŠi, jehoŽ autor je neznámý. Tendencí básně bylo okrášlit
vzpouru šlechty proti panovníkovi.

Král Přemysl když králem bÍše,
ten z prvu laskav na Čechy bíše
a mnoho s nimi bojuov obdržováše.
Ale jakž poče v své radě Němce mievati,

5 tak ihned poče na Čechy netbati.
Pan Zderad pán korúhevný v zemi bíše,
ten rádce krále českého najvěčí biše.
Ten krále Přemysla z mnohých věci rád káráše
řka: ,,Neroď se kúpati v neznámých vodách a v cizÍ Zemi více,

10 ať tebe Sasicové nepodskočí a škody neučinít..
Z toho se naň velmi rozhněval
a ihned o to myslil,
kterak by jeho hrdla zbavil.
I vylúdi jeho před Prahu, jako by se s ním chtěl oč poraditi,

15 ikáza svým služebníkuom na torn místě hned zabiti;
a na tom místě káza klášter postaviti
a zboŽim velikým jej nadati
a křižovníkv v něm ustaviti.

' 10

poddanství _ 72 chlap
ďlákům a neurozeným
se v životě jednotlivců
í' svádí zpravé cesty -
lňuiÍ tomu -26 stalo bg
uud.Iébojem přemůže -

D l l

L Jiřího z Poděbrad na
obkem. Jsou zajímavé
ropovy Nové kroniky
převzal. Existují také
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Potom poče se se pány zemskýrni vaditr,
města, hrady poče jim odjímati
a jiná zboŽí místo toho jim dávati;
neb páni čeští dobrá města mějíchu'
a proto králi hrdi bíchu.
Tu se Záviše, rytieř udatný, proti tomu postavi,
ale proti moci odolati nemuože,
tak že vždy Záviši král z země vypudil
a králi Rudoltovi řÍskému jej slúžiti připudil.
Také jej proto vyhnal bíše,
že u králové na freji bíše.
Když to bratří Závišovi zvěděchu
tomu velmi nerádi bichu,
Že jim bratra jich Záviši z země vyhnal bÍše,
i chtiechu se proti tomu protiviti;
a on poče jim na zboží škoditi,
neb na ně Němce posicláše,
aby jim škodili, veléše.
Tuť na nich poče toho žádati,
aby jemu dali mčsto Hradiště,
jemuž jiŽ nyní 'I.ábor vzděli,
a chtě jim za to zt:oži jiné dáti;
neb je chtěl kráI k koruně české rád mieti,
neb město dobré, tvrdé i bohaté bÍše,
hory stříbrné okolo sebe mějíše,
a protož jemu král rád cht,íše.
Páni úští Vítkovici slovÍchu,
ti na Hradišti sedíchu,
neb jich praděd Vítek slovíše,
neb ten Vítek otec všech RuoŽí bieše,
neb sú od nÍ všecky Ruože klénoty braly -
a od toho ča'su Pater Rosarum jméno měli.
Tato jména tito páni sú měli:
Hynek, Sezema, Jan, Hrdoň, Závlše.
Ti jsú všickni bratří byli
a páni rožmberšti i hradečští od toho sú pošIi.
Tehdy král Přemysl zradou toho města hledáše
nebo měšťané někteří k králi přichýleni bíchu.
Ale pan Sezema, kdyŽ to zvěclě,
bratřím svým takto povědě:
,,Dříve než t:ez naši vuole míti bude,
clrcmeť je radějí sami ohněm spálitil..60
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I spálichu město Hradiště
v trh najvětší, kdyŽ bíše,

6 5

a pusto je učinichu
a potom zdi okolo něho zbořichu.
Tak to město pusto stálo,
puol druhého sta let bezmál zuostalo,
aŽ je Táboři osadichu
a jiné jméno jemu Tábor dachu
a zdí pevně ohradichu.
Tehdy pan Sezema a měštané do Ústi se stěhováchu
a to městečko opravichu,
neb Ústie městečko malé bíše
a zdi okolo sebe nemějíše.
Počechu je hraďiti
a domy dobré stavěti.
Potom páni úští' Sezema i jiní páni' musiechu z zemé ven vyjeti
a Rudolfovi, králi řískómu, do Rakús se přikázachu.
Tué jsú dlúhú chvíli byli a u něho sú slúžili
a na krále českého netbali.
Tehda král Přemysl, nemoha svého hněvu ostati,
i jal se na Rakúského vojensky táhnúti.
Tak se byl na Čechy rozlítil,
Že nechtěl, by na pražském mostě který Čech slyšán byl.
A když do Rakús s Němci jede,
aŽ i kDuna j i p ř i j e de ;
tut Rakúský proti němu táhnieše
a mnoho lidu s sebú mějieše.
A když vojensky proti sobě leŽíchu,
tehda Záviše a bratřÍ jeho k králi poslachu.
ChceJi jim milost dáti,
,,chcmeť zajtra s svými životy počestně poslúžiti
a svá hrdla podlé tebe složiti...
Tehdy král jim odpovědě,
toho učiniti nerodě,
řka: ,,Vy jste dřieve byli nevěrnÍ,
i ještě býti nemuožete věrní...
Tehda nazajtří v boj se udeřichu
a hrozné pobití učinichu.
Tu zabichu krále otakara udatného
a podlé něho jiných pánuov mnoho.
Tu nesiechu do Znojma tělo jeho
a v klášteře u bosákuov položichu jeho.
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To se stalo léta božieho
tisícieho dvústého sedmdesátého osmého.

A tak to zboží v Rakúsích od Čechuov odeštro.
aniŽ ještě zase přišlo.
Král Přemysl syna Václava mějieše,
dvanácte let v stáři bÍše,
a ten s matei.Í svú na Bezdězi sedíše.
Ten jede do Znojma po tělo otce svého
a do Prahy přinese jeho.
Tu pochova otce svého
u svatého Václava, dědice českého.
Ten král Přemysl mnoho zlého pánuom českým činÍše,
města a hrady jim odjímáše.
Panu Čiečovi Budějovice odjal
a jiné zboží jemu za to dal.
Kladsko odjal Žerotínským
a Lúny město odje Zvieřetickým
a jiným pánuom odje mnoho zboží jiného
a učini jim mnoho z|ého.
Pana Beneše káza u věži upáliti
a Záviše rytieře káza z země vypuditi.
Pak po smrti Přemyslově Záviše a bratří jeho do země se vrátichu
a Rudolta, krále říského, s sebú přivedechu.
Tu Záviše královú A1žbětu sobě za Ženu poje
a hajtmanem zemským bíše, s ní se koje.
I měl s ní syna krásného
a Záviši nazval jméno jeho;
zemským mistrem křiŽovníkem učini jeho.
Potom Přemyslová umře v skuoře
a po časích Záviše dojide hoře.
Potom Záv1še, nechtě sebe ponížiti,
poče sestře uherského krále frejovati.
Ta bíše jeptiška v klášteře u svatého Františka a vílována bíše;
jížto on pilně frejováše,
až jivždy z kláštera sobě doby a zakněžnu ji poje.
Ale musil z Říma absolucí dobyti
sobě, tepruv muože s ní býti.
Proto se naň král uherský velmi rozhněval,
ale potom jemu skuoro milost dal.
Potom Záviše chtíše se s králem uherskÝm smÍřiti,
poče jeho na hody k sobě zváti.
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Také pozva krále Václava Českého,
toho pastorka svého.
I učini hody veliké,
turnej, klání všeliké,
neb s ní měl syna krásného;
ale na těch hodech přihodi se Závišovi mnoho zlého,
neb oba krále o něm zlú radu učiništa,
a oč jsta se uradila, to dokonašta.
Král Václav Český, pastorek jeho' vece:
,oZáviše jest mú máteř proléhal
a tobě, králi uherský' tvú sestru z kláštera bez tvé vuole 1lojal,
a ještě z nás své blázny činí
a zuove nás na hody své;
necht toho, iakž zaslúžil, požive zle...
Tu jeho na těcjl hodech jíchu
a tři Iéta na Z|até věži na hradě držiechu.
A v tom vězení pan Záviše
mnoho dobrých písní skládáše.
Pak bratří ZáviŠovi králi hroziechu
a jeho mstíti chtiechu.
Pak se krá| z toho rozhněva
a Záviši na Hlubokú nésti káza
a prknem jemu hlavu sstrčiti rozkáza.
Ta se jemu smrt pro jeho ženu, Přemvslovú, stala,
jeho smrti mnohá paní plakaia.

1 Ďíše (itnperf.) byl _ 3: a v mnoha bojÍch s nitni r'ítězil _ 4 jakž poče jakmile,
kdyŽ počal -6n. Zderad..hrubý anachronismus přenáší Zderada z 11. stol. (kdy byl
jeho vrahem Břetislav, syn krále Vratislava) do 13. stol.; zabit byl Zderad u Brna,
nikoliv před Prahou; srov. 50, a 52. kap. DalimÍlovy kroniky _ 6 pdn korúheuný:
příslušník vyšší šlechty' který nrěl svou korouhev _ 8 kdrdše káral, napornínal
_ 9 neroď se kúpati nekoupej se - 10 Sasicooé Sasové; nepodskočí nezaskočí - 71 z toho
pro to, kvůli tomu - 74 uglúdi (aorist) vylákal _ 75 kóza přikázal _ 17 zbožtm.. ' nadati
nraietkem obdařiti - 18 křižouttíkg: Ťád' křižovníků božího hrobu (na Zd'eraze); se
zaloŽením jejich kláštera ncmě] Př'emysl otakar II. nic společného; také Dalimilova
kr.onika uvádí souvislost mezi Zderadem a Zclerazským k]ášterem: Přěd Prahú
Zdetaďa pochovachu a proň ten kostel Zd'erazem nazvachu (vycl. v Památkách 18,
Praha 1957, s. 94) - 23 krdli hrdi bíchu vystupovali zpupně proti králi _ 24 Zduiše:
ZávíŠ z Falkenštejna, syn Budivoje z krumlovské větve \rítk<lviců, hlava povstání
tohoto rodu proti Přemyslovi _ 26 uždg přece jen _ 27 Rudolloui.. Rudolfu I. Habs-
burskénru; připudil přinutil -29ukrdlooé ukrálovny; nafreii nazáletech _30 zuě-
dácňu dověděli se - 36 oeléše ve|e|, přikazoval - 38 Hradištď.. nejstarší osada v místech
nynějšího Tábora se nazývala Hradiště (Ústské), potom Hradiště hory Tábor
* 39 Tdbor uzděIi da).í jméno Tábor; zmínka o Táboru zde i dále (v. 65n.) určitě klade
r'znik skladby do 15. stttl. _ 40 cňlá chtěl - 43 horg stříbrné doly na stříbro - 44 jemu ' . .

ířiti,
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rdd chtíše po něm dychtil - 45 úštÍ ústečtí, tj. z Ústí nad Lužnicí; slouíchu s]uli, na-
zýval. i  se - 47-58: ve skladbě není ještě zmínka o tom, že by praotec rodu Vítck byl
vlašského původu, jak to nalézáme v pověsti o původu VÍtkoviců v památkách od
2. pol. 15. stol. (srov. vyprávění Václava Březana ve spise Rosenberské kroniky krátký
a summovní výtah, který vydal Fr. Palacký v ČČu 2, 1828, část 4, 39n., a německé
zpracování kroniky, jcž podává tzv. Rosenbergsche Chronik Norberta FIeermanna)
_ 48 Ruoží: pánů z Růže' rodů se znakenr pěti l isté růŽe (každá větev rodu měla erb
s jirrou barvou růže i pole) - 49 klénotg znaky (heraldické) - 50 Pater Rosarum (Iat')
otcc RůŽí; měIi: tj, páni z Ústí - 54 hradečští z Jindřichova Hradce - 55 hledd.še
usiloval _ 56 nebc neboť; přichýIeni bíchu byl.i nakloněni - 59 míti Óude dosáhne svéhtl
- 62: kdyŽ se odbýval největší trll. _ 77 se přikdzachu dali se do službv, připojili se
- 80 osÍalť zanechati _ 82: narážka na malý ohlas, jaký mělo v r. 1278 mezi českou
šlechtou svolání zemské hotovosti - 83: téměř stejná věta je v Dal imilově kronice
v 92. kap.; Dal imil j i  převzal asi z české Alexandreidy, kde se ovšem vztahuje k roz-
pÍnavosti Němců - 92: a pro tebe svá hrdla nasadit, své životy poloŽit _ 94 nerodě
nechtěje _ 97 u boj se udeřichu dal i  se do boje, zaháji l i  boj - 98 poDťÍí bitvu - 99: stalo
se 26. srpna na Moravském poli (u Suchých Krut) - 70o podlé ndfto vedle něho
- 101 : tělo Přemyslovo bylo odvezeno nejprve do Vídně, teprve na jaře r. 1279
převezeno do Znojma _ 1o2 u bosdkuou ve františkánském klášteře

105: a tak byly pro Čechy ztraceny rakouské statky - 106 zase nazpět - 108:
Václavovi II. bylo tehdy necelých sedm let - 110n.: ze znojma bvlo tělo Přemysla
otakara II. přeneseno do Prahy teprve r. 1296 a slavnostně pochováno v chrámu
svatovítském - 110 po těIo pro tělo - 116-123: srov. Dal imilovu kroniku, kap. 92,
v' 29-37 a poznámky k těmto veršům ve vyd. v Památkách 18, Praha 1957, s. 151
a 293 - 716 panu Čiečooi: Čieč, příbuzný Vítkoviců, drŽitel Budějovic a tvrzi Hlu-
boké; r. 1265 byly však Budějovice j iŽ v drŽení krále - 118: nepřesná zmínka uŽ
u Dalimlla; zde navíc zaměněna jména Žorotínských a Zvířetických s následujícím
veršem - Lt9 odie odňal; zpráva není doloŽena v historických pramenech - 722 pana
Beneše: jde o B:neše z Cvi lína, komorníka moravského a purkrabího znojemského'
bratra Miloty z Dědic - 126 krdlouú Alžbětu: omylem; Záviš se oŽenil s královnou Kun.
hutou, vdovou po Přemyslu otakarovi IÍ. - 127 haitmanem zemským: vysokým úřed-
níkem zemským' zemským správcem; nadsazené vyjádření skutečnosti, že Záviš mě|
na mladého krále rozhodující vliv a Že byl hlavou nejmocnější politické strany v zemi
_ 129 Ztiuiši Záviše; vc skutečnosti se syn jmenoval Jan - 130: o Janovi víme, že
se stal rytířem německého řádu - 73I Přem11slourÍ.. Kunhuta; umře a skuoře brzy
zemřela _ 132 doiide došel _ 134:, zača| se ucházet o sestru uherského krále (byla to
AlŽběta' sestra Ladislava Iv') _'l'35 uíIoodna bíše (z lat. velare : zahalovati rouškou)
složila řeholní sl ib' byla př i jata do řelrole (to bylo za jejího mládí; později klášter
opusti la' ale před sňatkem se Závišem žila opět v klášteře na Zaječím ostrově pod
Budínem) - 737 dobg vydobyl' získal, vymohl - 138 oĎsolucí povolení (k sňatku)
_ 74Í sltuoro bťzy - 143 na hodg k slavnostem _ 745 pastotka nevlastního syna
_ 147: rytířský souboj a zápasy všeho druhu - 15o zlťt radu poradu se zlými úmysly;
učÍníšta (duál) učini l i  - 151: na čem se uradi l i '  to vykonal i - 153 iest proléhal hanobil ,
obcoval s ní _ 156 zl,aUe zýe _757 nechťtoho... požiue zle neclré za to pyká - l58 j ichu
jali - 159 na Zlaté uěži: anachronismus; rozumí se Bílá věž na PraŽskénr lrradě, velmi
pevná, zvaná též ,,veliká..; teprve r' 1370 ji rlal Karel IV. pokrýt pozlacerrým olo-
vem - 161: Závišovo skládání písní je pověst, vzniklá ztotoŽněním jeho jména se
jménem autora Závišovy písně ze 14. stol. _ 166 .sslriÍlť srazlti
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( o  vÁL cE  S  UHRY )

Tato rozsáhlá veršovaná skladba vznikla v sedmdesátých letech 15..století'
ale svou formou, připomínajici rovněž verš Dalimilovy kroniky, druží se k staršímu
skládání o Přemyslu otakarovi a Závišovi. ProtoŽe je zajímavá spíš historicky,
zařazujeme z ní jen kratší ukázku.

TéhoŽ léta tisícieho čtyřstého šedesátého devátého
stal se veliký zmatek v penězích,
tak že jeden od druhého žádného českého penieze nerodíše vzieti,
ani krále v tom poslušni býti;
a coŽ koli krá| rczkazováše,
každý na to máIo tbáše,
že žádného penieze vzieti nechtěli,
jedno malé haléře mieti chtěli.
Potom král káza groš dělati
a po čtrnácti penězích bráti.
Proti tomu uhléři se zbúřichu' i
a vozbu k Hoře zastavichu;
pak se potom smluvichu
a zase vozbu k Hoře propustichu.
Sta se potom opět,
Že žádného haléře nechtíchu vzieti opět.
I zda to nebíše veliké oslepení
a v Čechách lidí v rozumu zmámení?
Jedno peniez cizieho rázu mezi sebú bráchu
a z českého nižádného vzieti nechtichu.
Dále cot se potom stalo
a od pánuov chudině se křivdy dálo,
že groš dobrý, kterýŽ mezi lidmi bíše,
ten po čtrnácti penězích jdíše;
a když sedláci měli úrok dáti,
páni nechtěli po témž bráti,
jedno po sedmi penězích od nich vzeli,
a sami po čtrnácti penězích jiným dávali.

o  r o u chu  c hod i cÍm

Také divné rúcho mějíchu,
30 sukně krátké nosíchu,

že jim zadku nepřikrýváchu;
dobři lidé za to se stvdiechu.
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Divné také kabáty mějíchu,
jimiŽ ohyzdu svému životu činíchu,
s předu nezakrytí byli,
těla svého nechránili.
Také vlasy dlúhé měli'
v čepcích jako Ženy chodili;
a to začal ten Zdeněk l(onopištský,
to proto, aby mu šediví vlasové nebyli vidíni.
K tomu škorně s faldem mějÍchu,
špice na puol lokte u nich bichu;
kuklice divné krátké mějíchu,
ti k bláznovstvÍ podobni bíchu.
K tomu také v Čechách zlí obyčejové se dáli,
od pánuov, zemara se počali:
v kostky hráti, k tomu láti a kurviti,
za to se nic nestyděti;
panen' paní v tom nectili,
lání sobě za čest vzali.
Též měštané i sedláci,
k tomu kněŽi, také žáci,
všichni k témuž náchylni bíchu,
z svých řáduov vystúpili bÍchu.
Povím vám více o tom.
KdyŽ druhé léto bÍše potom,
tu král český do Moravy jede
a u Štemberka se s králem uherským sjede.
Tu což s sebú umluvichu,
nic sobě nedrŽíchu.
Potom král se do Prahy vráti,
poče o to radu bráti,
kterak má tomu učiniti,
aby se mohl pomstiti.
Tu král český do Moravy lid vypravi
a k Hodonínu jej dopravi.
A když tu leŽéchu,
veliký nedostatek mějíchu
od zlých vod i od hladu'
jmějíchu od zimnice velikú vadu;
a z nich mnozi sú zemřeli,
vÍce se do Čech nevrátili.
Potom za nimi sám s vojskem jede
a s sebú mnoho lidí přivede.
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t c Když to zvědě král uherský,
že přijel do Moravy král český,
také polem vojensky ležíše,
však se bojem bíti nesmějíše.
AIe když král k Tovačovu se obráti,
tu král uherský poče po něm tajně pospiechati;
tu králi škodu učinichu,
mnohé zjímachu, také zbichu.
By tu Václava Vlčka nebylo,
z|e by se bylo Čechuom přihodilo,
že by se byl mnohý do Čech nevrátil
a svój život byl by ztratil.
Potom král český coť učinil,
mladě se byl o to uradil,
že opustiv nepřátely na poli
i učinil jiezdy do Slezské země po své vuoli,
chtě z toho úžitek veliký míti
a Slezy na zlatě holdovati.
Prvé neŽ tam král dojede,
aŽ to král uherský zvědě;
ihned se do Čech obráti
a pořád poče všem bráti;
k tomu bez milosti pálil,
Žádný jemu toho nechválil.
Ale byt se byl král český zase vrátil,
mnohýť by byl statku neztratil,
jakož se stalo pohřiechu,
Že Čechuom nebiše do smíchu,
ano pálé na vši stranu,
tak chudému, jako pánu;
neb sú válečníci mnozí,
válkami chtí dobyti zboŽ|,
jako král český učinil _
nedobře to byl umínil.
Ale vše se to z lakomstvie děje,
múdrý a dobrý tomu se směje.
Tu Uherský mnoho škody učinil,
městeček, tvrzii vsÍ mnoho spálil.
Počal páliti jeda z Moravy
od Třebové, aŽ se u Hory stavi.
Kdy zvědě král český,
že jede do Čech král uherský,
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bez meškáirí se zase vráti,
poče do Čech pospiechati.
A kdyŽ k jedné vodě přijede.

|20 tu smetaný most nadjide;
LÍm se poče meškati
a velmi sobě stýskati;
a krtyŽ přes r'odu přejede,
ihr ied kvapně k Čechóm jede,

125 a však jeho zhoniti nemuoŽíše,
neb před nirni třmi noclehy napřed bÍše.
A když zvědě l<rál uherský'
že za nim jede král český,
hned se k Čáslavi obráti,

130 pálením proto neukráti.
odturl se v Jihlavě stavi
a pamět zlú po sobě ostavi.
odtud se do Uher vráti,
na městech, na hradichkáza lidu ostati;

1 35 těch drahně bíše,
ješto v Čechách, v Moravě jmějíše,
s nichž velikú škodu činíchu,
Iidi šacujíce k tomu páléchu.
Proto ta válka nepř.estala,

140 vždy se Čechuom škorla dála.
Neb tu válku Zdeněk Konopištský
od krále uherského vedl vždycky.

1-2: l ra: 'úŽlru na nt incovnÍ reformu krá le J i řího,  vyhlášenou na zemském snčmu5. června 1469 _ 3 nerodtše (imperf.) nechtěl -6 tbtÍše dňal - s ieaiojen - 10: stanovilcenu nového groše na 14 starých drobných peněz - tt uruért uhlíři, dovozci uhlÍ
{dřevěného), obchodníci s ním; se zbúřichu (aorist) vzbouřili se - 12 aozbu k Hořettovoz uhlí do Kut,né Hory - 16: jako dříve nec.htěli írát nové p..,í"., odmÍtali pozdějii staré haléře (nejmenší peníze), které se neměnily _ 79 rdzu,"zii, raŽení - 24 jdišešel' plati l _ 25 úrok poplatek - 26 po témž ve stejném poměru _ zz: při selskýchpoplatcích přizrrávali novému groši trrodnotu sedmi-peno' <ti. poio"iční) - 28 po čtr-ndcti jako by platil čtrnáct

Nadpis:c l tod icÍmvněrnŽsec}rodi lo_34:j i rn iŽse l ryzr l i l i -39 Z,d.eněkKonopištský:
Zdeněk ze Šternberka, přední katolický pán, hlavni oaprrrie Jirir,o z Poděbr:ad- 47 škorně s |aldem: YI:nl.é botv s ozdobným záhybem _-43 kuklice:.kápě, kapuce,kryjícÍ hlavu i horní část tě|a _ 44 k bldzniustuí.. módní kuklice |"t".,o připomínalytradičnÍ oblek dvorních šaškťr (,,bláznů..) _ 45 obgčeioui způsoby, mravy - 50 sobě začest ozali pokládali si za čest _ 52 ždci klerikové, duchovní , ,,jzsi* svěcením - 54:opustil i sLaré zvyklosti - 56.58: nesprávné datování události; k-;eanant mezi králidošlo jiŽ v dubnu r. 1469; Jiří tehdy siotit na Moravském Šte.írert<.', Matyáš v olo-mcuci - 6o sobě nedržícňu rrcdodržovali si - 62: počal se o tom radit, uvaŽovat - 69 oď
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nou na zemském sněmu
i iedno jen - 10: stanovil
liíť uhlíři' dovozci uhlí
li se - 72 oozbu k Hoře
penÍze, odmítali později
iaŽby, raŽen| - 24 jdtše
něru - 27: při se|ských
. poloviční) _ 28 po čtr.

- 39 Zdeněk Konopištský :
lrce JiřÍho z Poděbrad
3 kuklice:.kápě, kapuce,
lice patrně připomínaly
oby, mravy - 50 sobě za
; niŽším svěcením - 54;
ti; k jednánÍ mezi králi
:rnberku, Matyáš v olo-
radit, uvaŽovat - 69 od

zlých voil od nezdravé vody - 70 'vadu nesnáz, škodu * 78 nesmějíše neodvažoval se
- 80 po něm za ním - 81 -86: narážka na šarvátku českého vojskao vedeného Václa-
vem Vlčkem z Čenova, s Matyášovým vojskem mezi Tovačovem a Prostějovem
12. července 1470 _ 82 zbichu zabili, pobili _ 83 Y dclaoa YIčka: :,I áclav Vlček z Čenova,
znáný válečník; později sepsal Naučení o šikování jízdních' pěšÍch i vozů; taktickým
postupem uchránil Čechy od velké poráŽky při Matyášově přepadu _ 88 mladě neroz.
váŽně _ 89 na poli na válečném tažen1 - 92:- a ve Slezsku v1.máhat poplatky ve zlatě
- 93.94 prué než... aŽ dř|ve lež... uŽ _ 96 pořtid pode napořád počal - 99 bgť kdyb-v
. 1o3 ptÍté vypalují (tj. Matyášovi vojáci) - 108 Ď9l umÍnil byl si usrnyslil - 114 od
Třebooé od Moravské Třebové; cž se u Iiory staui až se u Kutné Hory zastavil _ 1l5 itriE
zuědě kdyŽ se dověděl - 120: našel tam strŽený most - 725 zhoniti nemuožIše nemohl
dohonit (tj. Matyáše) - 130: kvůli tomu nepolevil v pálení _ 138 rÍdl. šacuiíce vymá-
hajíce na lidech výkupné, olupujíce je * 140 uždg neustá|e _ 142:, za krále ul..erského
vedl i nadále

( z Á v Ě R  R A D Y  o T C E  S Y N o v l  z  M T J Z E J N Í H o  R U K o P I S U )

Tato ukázka názorně dokládá, jak se při přejírnání (přepisování) starších děl
měnil osmislabičný verš na verš o proměnlivém počtu slabik a jak se starši texty
Tozšiřovaly drobnými doplňky. V zařazenétn úryvku je přidáno posledních 16 veršů,
jimiž ten, kdo skladbu znovu zapisoval a uplavoval, uzavřel rárnec skladby.
(Ukázky z prlvodní verze jsou otištěny v našem Výboru I' s. 516-519.)

,,Nebuď toho daru, syl}u, již lichý'
by všechny hrdosti nebo pýchy
k tomu dal své duši zlýnr poŽi|,i.
Razit svým přátelóm s]úžiti'
dbniž jsi ve zdraví s světem'
at by milý buoh dal.tvým dětem
také to na jich srdci mieti,
tvú duši milú vždy pomnieti.
Pomni u věrném skrúšení,
jakož by na svém skončení
viděl, v plné žádosti v ráji,
Žeť máš radosti pro mě v tom kraji.
Protož budeš jmieti mnoho moci'
muožeš mně i sobě spomoci
k Živottr, také k duši zdravó'
a potom v boŽím království právě
tvoji dědové před bohem se mnú
budú v tvój poslední den přede mnú.
Synu milý, tento ty poklad zachovaj
a mne poctivě již smrti dochovaj...

A když to otec všechno dokona,
syn jemu velmi z toho děkova;
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k tomu poslušen byl jeho rady miie
proto, nebo jeho učenie bylo píle,

25 řka: ,,otče milý, jenžs mi co radil lroli,
v tom ve všem já tobě povoli.
Chcit bohu milému najprvé slúžiti
a po dobrých skutcích vždy titžiti;
potom také paniem, pannám vóbec

30 všem budu slúžiti, nebo mi kázal otec.
Jedinká panna' jenž mnú mocně vládne,
po niž mé srdce v túhách schne i vadne,
chciť její milosti rád do smrti slúžiti,
ufám její milosti, že mi toho dá rržiti...

35 Tuto múdrý otec svú řeč skonal,
k tomu jeho syn slib svój dokonal.

1: Nezbavuj se' synu' jiŽ toho daru - 2-3: tím, že bys všech zpupností ke škodě
své duši užíval (zneužíval) _ 4 razit radím ti _ 5 doniž dokurl; s suětem na světě - 8
pomnieti míti na paměti _ 9 u uěrném skrúšení v upřímné pokoře - 70 jakož Óy abys;
na suém skončení při své smrti - 7| u plné žddosti ve splněné touze - 75 zdrauě s pro-
spěchem -76 prduě právem _20 poctivě s úctou; smrti dochooai dochovej do smrti -
21 dokqna (aorist) dokončil, domluvil -22 z toho děkoua za to poděkoval _ 24 jeho učenie
bglo ptle jeho učení bylo velmi zapotřebí _ 26 pouoli budu po vůli - 33 iejí milosti
v lásce k ní - 34: doufám v její lásku (přízeň)' že mi to dopřeje

RoZMLoUvÁNÍ ČrovĚKA SE  SMRTÍ

Tato rozsáhlá skladba' vzniklá okolo r. 1500, ukazuje' jak Živá byla tradice
husitské itoezie. B iseň zpracovává tradiční, ve středověku oblíbené téma, ale napl-
ňuje je zjitřeným smyslem sociálním (se Smrtí rozmlouvá bohatec a prosí ji' aby ho
uŠetřila a místo něho si brala chudé) a časovými naráŽkami. Smrt je symbolem
síly, která dovede radikálně odstranit sociálnínerovnost aZižkajepojat jako vy-
konavatel této spravedlnosti. Skládání se těšilo značné oblibě, jak dokazuje
dvojí tisk ze šestnáctého století.

Pokud jde o výrazové um":ni, neznámý básník osvěžil tradičnÍ formu pravi-
delného osmislabičného verše tím, že mezi pasáže sloŽené tradičním veršem vklá-
dal tirády z veršů o jiném počtu slabik.

Člově k :

Divnés ty, Smrti, strašidlo:
vědúc, že mám zde ctné bydlo,
nic sobě mne nešanuješ
a všeho mne zbaviti chceš.

5 Ano všeho dobrého closti.
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jiedla, pitie bez lačnosti,
špižierny plné i stodoly
a na dvoře tučné voly,
šatstva v komorách, peněz v truhlách
a co na zemi, na dědinách -

mám pak ode všeho jíti
a ničímŽ toho nepožiti?
I\,těj nade mnú slitovánie,
šanuj mého urozenie:
cti aspoň mé veliké rody,
beř sobě ty chlapské ruody.
Však máš closti lidí jiných'
chudých, nuzných, slepých, chromých,
povol sobě s takovými,
s s t a r ým i a snemocným i ,
pomoz jim z té biedy, psoty,
z chudoby i z r obo t y ,
a mne nechaj u pokoji;
tot já tobě přikazuji.
Pakli by chtěla dary bráti,
chtělť bych zlata, střiebra dáti,
co by ho směla poŽádati'
chtěl bych se holdovati.

Smr t :

Rozumiem, člověče, tvé hrdosti,
že nemiluješ spravedlnosti.
Chceš mě dary oslepiti
a od pravdy odhroziti,
ať bych tak škodně blúdila
a po osobách súdila,
utiskujici chudého
a šanujíc bohatého,
jakoŽ vy tak v světě činíte,
neb se boha nebojíte.
Jáť mám spravedlivá práva,
jenž sou mi od boha dána,
ať bych takeŽ bohatému
činila jako chudému,
touž měrou urozenému
měřila jako sprostnému,
nevybierajíc škaredého45
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vza|a téŽ'i výtečného,
téŽ starého jako mladého,
nemocného neb zdravéIro,
tak statečného hrdinu,
jako shnilého šedinu.
Známť' kaŽdého chvíli i čas,
neuč mne tomu Žádný z vás;
viem každého kdy hledati,
pokud má na světě trváti.
ProtoŽ hleď mne v kaŽdú chvíli,
v kterúŽ se koli přišpuli'
i ty také se nedvoře
otevři mi spieše dveře.

Č l o v ě k :

Ó ;at<s přeukrutná, Smrti,
pohleď aspoň na ty děti,
krásné, mladé a zdařilé
a mně přieliš velmi milé.
Nečiň mi takých zámutkuov
a z dětí nedělaj sirotkuov.
KomuŽ je mám poručiti?
Zda|iž je mohu s sebú vzlti?
Vostanou v sirobě, v psotě,
a to, Smrti, všecko pro tě.
Pohleď i na tu ctnú paní,
mého domu hospodyni,
krásnú, věrnú a mně milú
a na mě přieliš laskavú;
nezamucuj jie tak těŽce,
ať jejie nezemdlí srdce.
Komuž se již viec utěší,
když se mnú přiebytek zruší?
Jižť vostane vosiřelá,
za mnohé časy plačtivá.
A snad, Smrti, nevíš toho,
kterak já mám přátel mnoho;
i chceš mne od nich odděliti
a všecky zde pro mne zkvieliti?

Smr t :

Nemut se, člověče, pro to,
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však já často činievárn too
Žeť i milé ruozno dělÍm
a na obě straně zkvielím:
otce od dětí, ženy od muži,
od přátel jiných i od zboŽi.
A toť já proto činievám,
neb na vás hovadnost vídám.
Že se př'ieliš milujete,
nad boha sobě přejete.
Lakomieval jsi pro své děti
a netbals jich k bohu vésti;
protoŽ ty jich jiŽ oŽelej
a ke mně se předse stěhuj'
nebť dětem otec zuostane
buoh, jenž o ně věrně stane'
jenž sirotky má v paměti,
budúJi se ho drŽeti.
I Ženyt jest opykati
a od nie se v zemi bráti,
s níŽ jsi své libosti mieval
a nad bohas ji miloval;
kochaje se v jejiem těle,
netbals svého spasitele,
nepomněl si na snrt, na mě,
žeť velmi nevraŽím na ně,
kteÍLž se přieliš milují,
ve zlém sobě povolují.
Přicházím k nim v nelibý čas
a zbořuji jich libý kvas.
Takéť se Žena neztratí,
ač se pak na čas zamit|;
provoděci tě do hrobu,
najdet sobě hned svú dobu.
Dokud jsi v domu na marách,
dotud mívá smutek i strach.
kvielí, pláče i omdlévá,
lomi rukama, libá, objímá,
stará se a stýště sobě,
chtěc s tebú ležeti v hrobě.
A kdyŽ tě odnesú s očí,
hned jie mysl jinam zatočt,
zapomenúc umr]ého

'ént korlexu

t
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oblíbí sobě živého.
Nepyč také svých přátel,
Že od nich puojdeš za kostel,
neb ač se sejdú okolo tebe,
Žalostně litujíc tebe'
tieŽíce tebe: Jak se máš,
co mi památného dáš?
Nerádť vidím, muoj přieteli,
že |eŽíš na té posteli.
A kdyŽ tě k hrobu provodie,
hned se o tvé zboži vadie,
soudy, práva osazujíce,
mnozí po smrti tě klnúce;
dotud na tvú duši pomnie,
dokudž tobě hrany zvonie.
Protož se tiem rrevymlúvaj,
ale předse se jíti chystaj,
nebť já na tom nepřestanu,
ale dámť smrtedlnú ránu,
Že u věčnú jámu puodeš
a tu do dne soudu lehneš.

Č l o v ě k :

Ještě, Smrti, prosím za to
a slibujiť věrně toto,
žet, jIŽ chci jinak živ býti
a na tě vŽdy pamět mieti.
Nebeř mne tak vnáhle, v skok'
ponech mne ještě aspoň rok,
nebť se polepšiti miením,
z|ý život v dobrý proměním.
Poznám svého stvořitele,
abych pak skonal vesele.
A ty, Smrti, kdyŽto přijdeš'
což jest tvého, tepruov vezmeš;
nepospiechaj ještě velmě,
ale daj mne na rukojmě;
chcit řád po málu platiti,
neroď na mě tak lrvapiti.

Sm r t :

Slibem se blázni spravují,
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ale múdří se kárají.
Slýchalat sem dosti toho,
Žet sou slibovali mnoho
tehdy, když sem já potlúkla
a svój strach na ně pustila,
Že slíbili polepšiti,
aby mne mohli zniknúti;
a kdyŽ sou z mých rukú vyšli,
zase v své mrzkosti vešli,
což slíbili, nezdrŽe|i
a ze mne posměchy měli.
Protož já jiŽ slibóm vašim
tiem méně věřiti muším,
a netbajíc vašich slibóv,
ukrátím vašich Životóv.

Č l o v ě k :

Ó Smrti, šelmo nemilá,
vidím, Žes se rozlítila,
že se na nic neobrátíš,
aniž mne jiŽ v čem uslyšíš.
Avšak ještě tebe prosím,
necht se s kněžimi poradím,
od nichž dosáhnu odpustkóv
a na odpustky hamfeštuov.
Popřej mi i putovánie
pro mých hřiechuov odpuštěnie;
pakli muoŽeš počekati
a delší prodlenie dáti
do léta milostivého,
byl bych velmi vděčen toho,
neb bych tu všech hřiechuov pozbyl,
jako bych se dnes narodil.
At také svuoj statek zřiedím,
almužny svaté učiním
na kláštery i na mnichy,
nechť nasytíIn jich teřichy'
zdať bych měl na nich přímluvce,
dostanu-li se do očistce;
nebť mi pomohú ven spieše,
slúŽiece Za mne často mše.
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Smr t :

Slýchal-lis, člověče, příslovie:
Pokánie pozdnie řiedko pravé?
Chceš se teprv hřiechóv káti,
když jich nenruoŽeš páchati?
Toť nenie pokánie pravé,
když nenie z r'uole svobodné;
neb když by mohl ctéle hřešiti,
nechtěl by se ještě káti,
ale tehdys hřiechuov přestal,
když jest tebe sám hřiech ostal.
I na zpověd nezpoléhaj,
ani se jí scestně klamaj.
Nebt se jich mnoho zpoviedá,
a málo kto polepšievá,
aniž za své proviněnie
hledajÍ dosti učiněnie;
nežkdyž svuoj peniez knězi dá,
hned mní, že jiŽ htiechuov nemá.
l{eboť jest to pravá zpověd,
všech těŽkých hřiechuov odpověd,
a za ně přijma pokánie,
trváti v tom až do skonánie.
Zklamajíť tě odpustkové,
lakomých kněží ziskové,
aniŽť pomohú tvé pouti,
když sebú tremuožeš hnouti.
Nebs měl prvé putovati,
od hřiechuov se vzdalovati,
blÍžiti se k svatýrn ctnostern
a tak k nebeským radostem.
Ba i na léto milostné,
od papeŽóv zamyšlené,
radímt věrně, nezpoléhaj,
aniž se po světě šúlaj;
neb to nic jiného nenie
neŽ popské zbohacenie.
Ale dokudžs živ, chvíle této,
vŽdyckyt jest milostné léto..fu hledaj boŽí milosti,
nebo j i  móžcš nalézti;

225

230

2 z ž e Ž
nedostatkr:
74 urozenit
pouol sobě1
vykoupiti
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když se koli bohu poddáŠ,
hned milostivé léto máš.
Také i mší kupovánie,
na kláštery nakládanie
jest zbytečrré nakládati,
vysoká stavenie dělati,
kteréžto s pomocí boží
Žizua bojovníli oboří,
a ty neúŽiLečné mnichy
zavazuje clobře v mčchy;
bosáky i křižovníky
rozsadí v řeky a v rybniky.
Neklaď také své náděje
v očistci na onoln světě.
neb očistec nejisLec
naplňuje liněžský měšec.
Čiň zde dobře, dokudž máš čas,
nebo po smrti mine čas;
hleď své hřiechy zde čistiti,
almuŽny chudým činiti,
ne klášterským zahalečuom,
Kristova čLenie rúhačuom,
ale jiným věrným křesťánkóm,
nuzným, biedným nebožátkóm.
Dělaj sobě z těch přátely'
jenž by při smrti prospěli;
daj' dokudŽ máš sílu, zdraví,
prvé neŽ tě smrL udáví.
Neb tu ztěžka platno bude'
když již tvého nic nebudc,
a teprv to rozdělrrješ,
čehož s sebou vzíti nemrroŽeš,
aniž tiem již mnoho vládneš,
když v nemoc smrtedlnú vpadneš.
ProtoŽ všech šermóv nechaje,
stěhuj se do rného krajel

260
,á,

ěd,

2:žežijiv dobrýclrpoměrech,vblahobytu-3 nešanuješnešetříš-6Ďezlačnostibez
nedostatku, v hojnosti - 10: na pozemkovérn rnajetku _ 12: a vůbec toho neužíti -
74 urozenie urozeného původu - 76 chlapské ruodg selské neotesance (nerudy) _ 19
povol sobě posluŽ si - 25 pakli ly kdybys - 27 bg smála by ses odvážila - 28 sc holdouati
vykoupiti se

32 odhroziti odvrátiti (hrozbami) _ 33 ať Óyclr abych; škodně ke své škodě, bez.
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výslcdně _ 34 po osobtich podle osob, rťrzně vzhlcdcm k osobám - 4|-42 takež . . . jako
s tc jně . . .  jako  _  50 shn i lého šedtnu vetchého s tarce_ 55 h leď  mneměj  mne na pamě-
ti '  počítej se mnou - 56 se př išpuli dostarím se, př ivandruji _57 se nedvoře nevytá-
čeje se, bez dvorných slov - 58 spťe.še bned, rychle

63 zdmutkuou zár.mutků _ 65 poručitr. odkázati do péče _ 75 smysl: v čí společ-
nosti nalezne napiíště útěchu _ 76 př iebgtek souŽitÍ _ 78 za mnohé časg na dlouhé
časy _ 82 zkuieliti (m, uzkv eliti) rozpt."kati

83 nemuť se nelmut se _ 85 ruozno na různé strany - 86 na obě straně (duál) na
obě strany _ 90 houadnosl špatný Ži l , ot, zlcřády _ 93 laA'omieual js i lakoti l  js i  _ 98 ienž
o ně pěrně sÍane ktetý se o ně dobře postaIá _ 101 opgkati oŽeleti _ 1a8 žeť že totiŽ _
7l l  o nel ibý čas kdy j im to nenl milé _ 772 l ibÚ kuas příjr mné hodování _ t74 se zamútt
zarmoutí  se  -  115 prouoděc i  l ě  tž|ě  dcp lorodí  _|16 dobu p ří l cŽ i tos t  -127 s tard  semá
starost; stýště soÓě slýi.ká si _ 727 nepyč nelítuj - 728 za kos/el..t j . na hřbitov _ 132
pamdtného na pr rnátkrr _ 137: dor o1ár'z jícc oc ptál a na scudě - I38 tě klnúce prokl ina-
jícc tě - 743 na tom nepřestanu neustanu, neustottpím od toho _ 746 do dne soudu do
dne posledního soudu

151 u skok nakvap, znenadáni _755 poznóm soého stuořitelepŤilr lásÍm se k svému
stvořite]i _ 760 daj mne na rukojmě dr:přej mi orik]ad na záruku _761 řdd po malu
útratu, dluh po malých čáslkách _ 7(l2 neroď... kuapi l i  nepospíchej

163 sl iĎem se,. '  spravuií spoléhají se na sl jb _ 764 se ktÍraií. berou si poučenÍ,
výstrahu _167 sem potlukla zatlcukla, zakle pala jscm - 170: aby se mne m<rhli zbavit _
773 nezdrželÍ nedodlŽel i , nesplni l i  -

787.. Že k ničemu nepřihlédne Š * 182 uslgšíš vyslyšíš _ 186 hom|eštuou potvrzenek
_ 187 puloutÍnie abych mohl rykonati pcut _ 189 počekalť chlÍli čekati _ 19O prodlenie
lhůtu, odkle.d _ 791 do léta milostíoéňo..rok, r,e kterém ' 'ěřÍcÍ mohou zÍskat zr. lá i 'štní
odpustky, splnl l i  pcdmínky stanolcné papeŽe m _ 195 slolek zř iedim uspořádám svůj
majetek - |98 teřichg břicha

209 kdgž bg mohl kdyŽ bys mohl - 210 nechtěI bg necht ěl bys -272 iest tebe ' , . ostal
opustil tě _ 274 scestně řr €ICZUIIlrrě, nlylně _ 278 d'osti učiněnie zadostiučiněnI _ 222
odpoaěd zřcknutÍ se _ 226 srr,ysl: ktcté znen:enají jen zisk pro Iakcmé kněze _234
zamgšIené rymyšlené _23,6 oniž se... šrl lai ani se nepotuluj _ 238 popské zbohacenie
obohacení kněŽí _ 239 chutle l iÍo v tutt l  chvíl i  - 246 smysl: dary a odkazy klášterům -
252: nerÍažka na trest utc pcním v pytli _ 253 bostikg mnichy františkány _ 257 očistec
nejistec nejistý očistcc _ 277 šermóo půtck (obraz.), r,ytáček

P o z n á m k y  e d i č n í

P í s e ň

P Í s e ň  o  R o k y c a n o v i  a  j e h o  s e k t á ř Í c h

.- .-Verše zapsány v rkpe SA v Třeboni A 16, fol. 194alb. Vydal V. B. Nebeský
v ČČu 26, 1852, č. 3, 44n. - Piseň rná v rkpe nadpis Cancio de Rokyczano et suis
sectariis, Canitur sicut Imber nunc cel;cus (Zpívá se jako: Nyní déšé nebeský - lat.
duchovní píseň českého původu, jejíhoŽ nápěvu často užívaly satirické popěvky).
Po čtyřvetšovém úvodu má pístň pravidclnou pčtiveršovou stroÍu.

Rkp má většinou ještč ie,. ojecl. 1 m. ťe necháváme, protože v rkpe psáno ie
i za í y rýmecir, např. sú svěceni * na suěcenie (Ít5l6), k zpouědi - pouědie (9213),
šacuiíce _ chtiece (97/8); zdc i v jiných připarlech rýmy vyrovnáváme.
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77 |78: jedině tato ďaojice nent spojena rÚmem _72? tržiti| trzieti rkp _ 767 rozhře-
šenie ] rozhrzifiienie rlcp

(Píseň  o  S r lÍnov i )

Skladba zapsána na rubu papírového listu, uloženého v SA v Třeboni Histor.
539n' Na líci listu datum 20, 8. 1442. otiskl Fr. Mareš v ČČu z0, 1902, 8.

2 Srlína Mareš| Czrlina rkp _ 77 u rkpe UeŇ umistěn až za slouem nedočkali,
ale sprdvné umtstěni naznačeno

P Í s e ň  o  k r á l i  Y l a d i s l a v u  V a r n e n č í k o v i

Píseň zapsána v rkpe SA v Třeboni A 4' fol. 96b-98a; je nadepsána: Cancio de
rege Vladislao' Ungarie rege (Píseň o králi Vladislavovi, králi uherském). V tran-
skripci (s chybami) ji vydal J. Feifalik'Altčechische Leiche..., Sitzungsberichte 39,
Vídeň 1862' s. 664.666. Písní se zabýval I(. Viskovatyj (Slavia 10' 1931' 754-768),
R. Urbánek v historické monograÍii Vladislav Varnenčík. Skutečnost i legenda,
Praha 1937 a R. Jakobson v recenzi k studii R. Urbánka (SaS 3, 1937' 189-190).

3 Vladislav] počdtečnt W dodatečně v rkpe přÍpsóno _ 17 všechných] e v Íkpe
nezřetelné - 18 uprositi| po tomto slouě písař omglem napsal několik sloa z d.alštho od-
staoce, pak je přeškrťl,. na něm] na nye rkp, na ně Fei| - 29 Vladislav] ladifiaw rlcp

(Píseň  o  l egá tu  Ka rva ja l ov i )

Píseň zapsána v Křižovnickém rkpe Starých letopisů českých xxII A 1, nyní
uloŽeném v pražské NK LIv D 2, s. t73-t76. Z rkpu byly kdysi četné listy vytrŽeny;
některé z nich objevil sice r. 1861 I. J. Hanuš' avšak nyní isou opět nezvěstné. Chybí
i počátečnÍ verše naší pÍsně (v. 7-79); jsou zde zpracovány podle opisu vytržených
listů' které pořÍdil r. 1861 Fr. Charipar; opis je uložen v pražské UK xvII A 22.
Pokud je text (od v. 80) v pův. rkpe porušen' protože se rkp rozpadá, upozorňujeme
na to, jen když čtení není bezpečné. _ Píser1 vydal v přepise Fr. Šimek, Staré letopisy
české z rukopisu Křižovnického, Praha 1959' s. 182-190; v přepise značně uprave-
ném Fr. Heřmanský, Duchem i mečem, Praha 1958' s' 434-444.

2-4 o rkpe bglo: leta Mo poczietagicz CCCCoXLVIIIo - 56 mistruom (pro rým)|
mi|trom rkp - za v. 73 ognechdn uerš - 107 před] przd r/cp - 122 jest odplacenie]
v rkpe porušeno, jest za odplacenie Šim, Heřm _ 725 změtečníku] zmíeteŽníku
rkp - 139 to Šim, Heřm] nent o rkpe _ 776-777 po tom přivítaní... svolánÍ] po tom
prziwietanie ' . . fwolanie rkp - 193 toho Daňň] v rkpe neni, d.oplněno pro rým _ 220 oerš
v rkpe za u. 277 _ 239 příslovie (pro rým)l prziilowij r/<p

M l u v n í  s k l a d b y  v e r š o v a n é

P r o k o p ,  p í s a ř  n o v o m ě s t s k ý :  N o v á  k r o n i k a

Z veršované Nové kroniky Prokopovy se zachovaly jen dva zlomky, zapsané
v rkpe UK v Brně (dř. mikulovském) Mk 20, fol. 198a (I) a 200b (II); oba zlomky
zde otiskujeme' Ukázku z druhélro zlomku podal J. Dobrovský, Geschichte der
bÓhmischen Spraclre, Praha 1791; rozšířil ji ve vydání z r, 7792; první zlomek otiskl
v Geschichte der Bóhmischen Sprache u. áltern Literatur z r. 1818. PaleograÍicky
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podle opisu Bočkova vydal oba zlomky J. Feifalik, Altčechisclre Leiche..., Sitzungs-
berichte 39' Vídeň 1862, s' 636.638. V transkripci vydal druhý zlomek J. Kolár v knize
R. Urbánka, o volbě Jiřího z Poděbrad zakrá|e čcského 2. března 1458, Praha 1958,
s.47-48. Jal< uvádí R. Urbánck, je druhý zlomek patrně veršovanrrrr úprar'ou starší
předlohy; takovou předlohu z rozhraní |et 7457 -I45B nalezl R. Urbánek v rlrpe SA
v Třeboni A 19' fol. 201b (otištěno zde na s. 106).

I I
7 rychlé zemdlenie] rychle ze mcllenie Kokir - 11 straclr Roldrf Rach rkp -

74 z.|<aženie Kokir| u rkpe poškozeno

Z  v o l e b n í  a g i t a c e  r o k u  1 4 5 7

Verše zapsány v rkpe SA v Třeboni A 19, fol. 201b za la1,' v.:"ši stejného obsahu;
neb1,-ly ďosud vydány. Shorlují se témčř s některými vcrši básně, dochované ve
zlomku kronil<y Prokopa,písaře novoněstského (otištěno zde na s. 104n.). o vzájem.
ném porrrěru obou skladeb srov. 11. Urbánek. O volbě Jiř.ího z Poděbracl za krále
českého 2. března 1458. Praha 1958. s. ' l7,

{ . K r á l  P ř e m y s l  o t a k a r  a  Z á v i š e )

Skladba zapsána v rkpe Muz. (dř. Kap. Vyšehrad.) V E 89, fol. 218b-220b. v orl-
dílc nadepsaném Incipiunt Manuscripta Chronica Roěmica Autore Anonymo. \i tran.
skripci vydal J. DobrovskÝ, ČČu z, 1828, část 1, 53-62 (Dobr); I(. .I. Erben'VÝbor II.
s| .  437-444 (výb) a J .  J i reček, FRB 3,  Pra l ra 1882, s .240-242 ( . r i r ) . - .Zhojné
literatury o poměru rodu \ríLkoviců ke králi českénru uvádinie prljct1nání I}. Ryrre-
šové, Proč povstali Vítkovici proti králi Přemyslu otakaru II., Sborrrik pracÍ vč'no-
vaných Janu Bedřichu Novákovi, Prahil tg32, s. 45n. (s rrdkazy rra dalšÍ literaturu):
rozbor skladby z hlerl iska historického podal J. Šusta, Píseit ,,I{rál Přcnrr'sl otakar
a Záviš,,, ČČg z, 1896,206-209, kde stanovil dobrr vznil<u (1420-1469) a pramen}.
(Dalimil. Pulkar'a a tradice nebo lokální pověsti); J. Salaba, K historickým básnínr
15. století, ČMM 28, 1904, 352n. ukazuje, že lráseň jc tendcnční, nehistoricl<á skladba
k oslavě Záviše a k potupenÍ Přemysla otakara II.

Kolísání v psaní í a ť odstraněno, proto také upraven;' tvary aoristu a irnper-
fekta' které tu jako přcžitky mají podoby značně zkreslené.

9 v cizí zemi více rkp| cizi zemi vÍcc Dobr, Jir, cizi zerrri vÚb _ |9 vatliti VýĎ,
JÍrl raditi rkp - 25 moci rkp] tomu Dolr, Výb, Jir - 32 jim] rkp odrolen. doplněno
podle Dobr, Výb, Jir - 33 i chtiechu Jir] odrolano, Že chtiechu Dobr, Výb _ 79 českého
Dobr, Výb, Jir| rltp poškozen _ 80 svého Dobr, Výb, Jir] rkp poškozen _ 83 sl-rl${n 51'1
Výb, Jír} byl slyšán rkp, Dobr_95 byli nevěrnÍ.Rš] u rltpe přehozeno _ 96 věrní DoĎr'
Výb, Jir| L| rkp? DlJnech. - 97 udeřiclru] vderzcclru rlcp _ 99 zabichu rkp] zabili Dobr,
Výb, Jir; otaliara] ottagara rkp _ 102 položichuj poloŽiechu rkp _ 7a4 u rkpe psdn
l'etopočet: Mo cco lxx viiio - 108 dvarrácte] xijtg rkp - |23 Záviše Dobr, Výb, Jir] rkp po-
škozen - 126 poje Výb, Jir| pojme rkp, Dobr _ 160 pan] u rkpe zcela odroleno, nečite!-
né _ 162 bratřÍ] rltp poškozen _ 163 chtiechu] r/tp poškozen

(o  vá l ce  s  Uh ry )

Skladba' jež je součástí veršovaných letopisů, je v rkpe Muz. (dř. Kap. Vyše-
hrad.) V E 89' fol. 232b.238b (při číslování vynecháno číslo 233). Vydal Fr. Palacký,
Staří letopisové češtÍ, Praha 1829, s. .186-502 (nové vyd. J. Charváta, Dílo Františka
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..., Sitzungs-
J. Kolár v knize

1458, Praha 1958,
úpravou starŠí

Urbánek v r!<pe SA

Koldrl Rac}r rkp -

lat' v."..ši stejného obsahu;
rši básně, dochované ve
de na s' 104n.). o vzájem-
.ího z Poděbrad za krále

89, fol.218b-220b. v orl-
\utore Anonymo. V tran-
'/; x..l. Erben'Výbor II,
+0-242 (,Iir). .. Z bojné
|íme pojednání ts. Ryrre.
II., Sborník prací věno-

kazy na další literaturu):
ri,,Král Přenrt'sl otakar
(1420-1469) a pramen)-

a, K historickým básnínr
Lční, nehistorická skladba

1 
tvarV aoristu a imper-

>mí Výb _ 1.9 vaditi VýĎ'
im] rkp odrolen, doplněno
lt Dobr, vÚb - 7s českého
l poškozen - 83 slyšán byl
úehozeno _ 96 věrní Dolr,
zabichu rkpl zab1li Dobr,
hu r/cp - 104 u rkpe psdn
iše DoDr, Výb, Jír| rkp po-
kpe zcela odroleno, nečitel-

rpe Muz. (dř. Kap. Vyše-
l 233). Vydal Fr. Palacký'
Charváta' Dílo Františka

Palackého 2, Fralra 1941' s. 402-474) a
ukázka podává verše z fol. 235b-236b.

Erben, Yýbor II' sl. 831-850. - Naše

Tvarv aoristu s dlouhýrn -Í.. 3. sg. urdti (67, rým ÓrrÍlť), ugpraut-doprouí (65166)'
se obrdtí (79, rým pospiechati; 95, rým brd'ti), stauÍ (114' rýrn Morau11). urrÍÍí (117' rýrn
pospiechali), obrt1tí-n.eukrdtí, stauí-ostauí, urdtí (129-134' rýrn oslolé) a 3. pl. zbůříchtt.
zastauichu-smluuichu-propustíchu (11_x'1)' umlutltcltu (59), zbíchu (82) opraveny na
-i, - ichu.

1 TehoŽ leta Mo cccco lxíxo rkp * 10 po čtrnácti] po xi i i j t i  rkp (pod. u.24,28)
- 19 peniez Erb] penéz FttI - 34 jirniž| rkp pošlcozen, nirniž PaI, Erb _ 35 nezakrytí
Doňň] ne... t i j  rkp, ne. ' . i tí PaI, Erb (podle Erb snad nesešit| * 88 o to] u rkpe konec
slova nezřetelný, o tolr' PaI, Erb _ 90 jiezrly Pal, Erb] u rkpe konec slaua nezřelelný -

92 na zlatě PaI, Erb] na zlatte r1cp _ 93 Prvr! Pař, Erb] rltp poškozen

Z á v é r  R a d y  o t c e  s y n o v i  z  M u z e j n í h o  r u l c o 1 r i s u

Racla otce synovi se zachovala ve tř.eclr rllpech z doby předhusitské a v jednonr
rkpe z pol. 15. stol. Text v tomto poslednírn rkpe Muz. II F 9' fol. 146a.156a, je

druhou reclakcí básně; úrnyslně zde bvl rozrrršen osrnislab!čný verš první redakco
sklarlby i jeho trochejský spád. Příčinaml, které vedly k úpravě [extu, zabýv1r se
J' x-{rabák' Dvě redakce staročeské Rady otce synovi, Studie a práce l inguist ické 1'
Praha 1954, s.395-404, přepracováno v sorlborta. 'I. Flratráka' Studie ze starší české
literatury, Praha 1956 (2. vyd. 1962).

Uvádíme zde část s}rladby z druhé redakce (z rkptr Muzejnílrt l). Verše 21-36
naší ukázky, tvořící zá--'ěr básně, obsahuje jen Muztjní rirp.

. Z tkpu Muzejního celou skladbu v5ld2] paleograÍicky Fr. F.ranii' LF 19' 1892'
182-797; v Erbenol'ě Výboru I, sl. 909-928 slrladba vydána v přepise v úpravě
podle tří rkpů, takže jen v závěru je nepřizpůsobené znění rkpu Muzejníito. Varian-
ty z rkpu Muzejního uvecleny též při vyclání sktradby z rkpu Leningradského v ČČM
66 ,  1 892 , 395 - 415 .

Naše ukázka v rkpc na fol. 155b-156a; Frankovo vytl '  s. 196-197.

4 přátelóm rkp] neptzaI"elom chgbně Frank _ 8 tvú rkp] Twe chgbně Frank
'72 v tom rlcp] w to chgbně Frank (též 26) _ 13 mnoho rftp] rntroho Frank _ 25 co
rkp| cze Frank - 35-36 u rkpe pscino červeně

t r { o z r n l o u v án í  č l o v ě ka  s e  Smr t í

Skladba zachována jerr v starém tisku asi z r. 7507, jehoŽ jediný (neúplný) vý.
t isk je v Mtlz. 25 E 2 (Knihopis č. 2838 - T); noše ukáz}<a obsahuje v. B12 -x088. Další
vydání' po stránce jazykové upravené, vyšlo péčí Jiříka Dačického v Praze na
sklonku 16. stol.; jecl iný exemplář, ror,něŽ kusý, je v Muz' 27 F 27 (Knihopis č.
2841_D). - Text tisku z r. 1507 vydal paleograficky St. Vrtel-Wierczyňski, Staro-
czeski dialog moralizuj4cy z 1locz4tku wieku XVI-go. Rozmlouváni člolěka sc Smrtí,
SbFi l 9, 1931, č. II, s. 17.66 (pod č.irou jsou různcčten1, z D; náš výňatck je v této
er]íci na s.43-51); v přepise Fr. Svtjkovský, Veršovan3 skladby doby husitské' Pa-
mátky 26, Praha 1963, s. 49-89. _ tr-iLeratura: St. Vrtel-Wierczyúski, Rozmowa Cz}o-
wieka ze Šmierci4 w literaturze Šredniorviecznej polskiej i czeskiej, Primigtnitr< Lite-
raclti 22, 1925 a 23, 7926; R. Jakobson, Siror duše s tělem. o nebezpečnérn času
smri"i , Praha 1927.

28 chtěl bych se holdo.rati T] chtěl bych se rád holdr:va.ti D - 56 přišpuli T|
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přitouli D - 85 ruozno] ruzno T - 114 na čas D] na chgbí. o T _ 732dáš r] necháš D- 146 do dne soudu T] do dne soudného D _ 753 miením] miniem ? _ 1ó1 řád st(}
rád 7' SveÍk-202 za mne často mše D] č'asto chgbt u T _ 254 rozsadí] rozsadÍm ?".
Suejk - 257 nejistec] negi|tetz T _274 nemuoŽeš] nemrržeš ?
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PRÓZA PUBLICISTICKÁ A PoLITICKÁ

Po lipanské poráŽce utichly zbraně, ale neztratil na své sile ideologický boj.
Proto stále trvá v literárním Životě dominantní postavení aktuálně zaměřené prózy
a v její oblasti stojí na prvním místě próza věnovaná otázkám politickým. Této
tvorby přibývalo zejména v dobách naplněných rozhodnými událostmi, jako byla
volba krále Jiřího nebo odboj katolického panstva proti králi po zrušení basilej-
ských kompaktát papežem. Lze v ní tedy sledovat celý politický vývoj, nebot
nebylo snad důležitější otázky' na kterou by nereagovala; přesto však by nebylo
správné oceňovat publicistiku a politickou prózu pouze pro její hodnotu dokumen.
tární a nevidět v nÍ hodnoty literární. Nelze ji ovšem hodnotit podle mechanického
srovnání s uměleckými prostředky vypracovanými v umělecky náročné zábavné
próze předhusitské doby' ale musíme její qýrazové prostředky chápat i oceňovat
z hlediska funkce, které slouŽily. Z tohoto hlediska je publicistická a politická próza
polipanského období dobře zvládnuta a znovu dokazuje vyspělost tehdejšího kul-
turnÍho prostředí.

oblast politické prózy také názorně ukazuje, jak v té době ustupovala latina
ve veřej ném životě. Shledáváme se již pravidelně s překlady latinsky koncipovaných
próz' i když někdy majÍ ráz překladů jen pracovních. Přitom začíná vzrůstat vliv la-
tiny ve stylu, a to svědčÍ o pronikání humanistického vkusu, jehož počátky nachá.
zíme v kanceláři krále Jiřího (např. u Rehoře z Heimburka, ! |472).

PRÓ ZA PIJBLICISTICKÁ

Publicistická próza doprovázela všechny významné události a v jejím vývoji
lze pozorovat několik vln. První vlna se zvedla hned po rozbití revolučního hnutí.
Tehdy nastoupila reakční strana do literárníofenzívy, obviňujíc husitství ze všech
pohrom, které způsobila válka, a nanášejíc barvy se zevšeobecňující jednostran.
ností. Vznikaly tak rozhoř.čené soupisy vin, soustřeďující se především na nejpřed-
nější a nejznámější osobnost poválečného utrakvismu, na zvoleného arcibiskupa
Jana Rokycanu. Jejich účelem bylo předem zmařit případné potwzení Rokycany
od papežské kurie. - Nová vlna agitační literatury se zvedla v souvislosti s připravo.
vanou volbou Jiřího za krále. Vášnivé literárnl projevy neustaly však ani po zvolení
Jiřího králem ,,dvojího lidu.. - byl totiŽ zvolen hlasy utrakvistickými i katolic-
kými. Na Jiřiho spolu s Rokycanou směřují nové útoky katolické strany, při čemž
se s katolickými Čechy spojovali i Němci. Vrcholu dostoupily literární útoky na
krále a utrakvismus v druhé polovině šedesátých let, kdy byl Jiří Rímem odsouzen
a prohlášen za sesazeného (1a66) a kdy doma proti němu vypukl otevřený boj.
Proti útokům, vedeným výbojnou reakční rnenšinotr, bránila se ovše,m utrakvis-
tická strana stejnými literárními zbraněmi.
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JAN PAPoUŠBi< ZB SogĚSLAvĚ
s . rÍŽNoST. i  o  NEKLIDU v  ČBcHÁcr l

Jan Papoušek ze Soběslavě, mistr pr ižské university a týnský farář' přešel
r. tr448 po Karvajalověpříchodu do Prahy od utrakvistů ke katolikům. Zemřel
r.1455 jako litonlěřický probošt; této prebendy se mu dostalo kc konci Živoba od
krále Ladislava odměnou za podporu snah o katolickou restauraci zetně.

Hlavní tón Papouškovy Žaloby (původně latinské' ale jiŽ ve své době přeložcné
do češtiny) je přání úplného návratu k clobě Karla IV., takže nemůže z jeho pojeL'í
vyplynout nic jinélro neŽ naprostó odsouzení ltusitství, které je i odsouzením auto-
rovy rninulosti. Všestranně tendenční zesílení kontrastu mezi zlatýrn věkem za
Karla IV. a přítomnosti, literé patřilo k oblíbeným argtrmentůrn reakce od samého
počátku revolučnÍho hnutí (srov. r' 1. sv. na s.423n.), dobře v Papouškově projevu
představuje náladu bojovných katolických Živlů poděbradské doby, kcy úměrně
s tím rostl Rokycanův raďilralisnrus.

Pod zámyslcrn přijímanie pod obojí zpuosobú a pod přijímaním z ka-
tricha královstvie České cllúho b1'lo bez krále, potom roztrháno a ještě podnes
jest bez arcibiskupa, kdeŽ by se mohlo naplniti písmo příslovie Šalomúnova:
,,KdeŽ správce nenie, jest lidu zhubenie...Nebo zhynulo jest v Českém krá-
lilvství bez počLu lidí rnnožstvie: jedva vedlé domrrěnie desátá částka lidí
Zuostala, ale biedně zhynuli válkami, mordy, vraždami, vyhnáním, hladem
a zámuiky. Nižádného nenie živého, |<terýž by přietele neztratil v těchto
letech. ILem zhynrrli múdří lidé všelikého stavu _ páni, rytieřstvo, měšťané,
výborní rozlični řemeslníci, kteříž království biechu k veliké okrase.

Item najvclebnějšie pražské učenie zkaženo jest, doktoři svatého písma,
juristi, lékaři, mistři svobodného učenie ve všelikých umění, preláti a slavní
cluchovni lidé. Item kněžstvo velmi řiedké, aniž se rozmáhají ani rozmáhati
rnoirú, neb školy zkaženy, žáci, příhodni k učení a hodní k stavu kněž5kému,
někteří zmordováni' druzí zemřeli, někteří nepříkladní, jiní se zženili, jiní
pak k světským se živnostem přichýlili. Item nikdiež dietel< pořádku k učcní
irevedú, ale lrdyž se počnú učiti, netrvají. Item množstvie knih všelikakého
uměnie jsú zmrlráný, někieré spáleny, druhé ztrlrány a jiné z země vyne-
šeny.

Item jiŽ povyšují se ku panství a k úřaduom skrz ukrutenstvie a násilé
ti, kteříŽ ani sebe, ani jiných spravor'ati neumějí. Ale prvé byli mužie
dospělí a múdří, kteříž ř.iedili a spravovali obce duchovnie i světskó. Itcm
staří lidé múdřÍ zhynuli a míjeji, mladí, libostí následovnici, se povyšují,
kteříž ani sú zkušení rad, řáduov, ztézeniq neb toho nevídali, ani o nich
siýchali; protož těch věcÍ neumějí milovati, aniž se bez nich rozmáhají. Ale
Žir.li jest ještě z starých některý, ten se zarmucuje pro zbavenie těch
dobrých věoí' vida nesmierné, bezpočetné zlé věci a prvním dobrýnr odpor-
né.
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Item pověst královstvie tolroto a čest všudy nad jiná královstvie byla,
tak že Čechové v poctivosti jmieni byli, kamž se koli obrátili. Ale již je
hanějí, kaceřuji, poklínají.

Item všecky ctnosti jsú umenšeny a hřiechové rozmnoženi a mnohern
viece všichni hřéchové větší svobodu mají nežli před tiem prvé kdy jměli sú.
Viera prvé nenavinulá byla jiŽ mnohým kacéřstvím a bludy poškvrněna.
Prvé jednota byla, již oddělenie a odřezánie přemnohé a neposlušenstvie
najvyššieho biskupa i krá]e i všeho křesťansťva. Item láska odešla a nenávist
zrostla a v království tak mnohonásob v sobě rozděleném jedva jedrra obec
muož nalezena býti druhé podobná. V každérn městě i ve vsi, v městečkách,
na hradiech jsú roty, jedni druhým nevěřie. Item všudy svárové neb pro
příčintr potěšenie někakého počnúc spuolu mluvit'i, hned se z domnievanie
hadrují. i\j, velebná svátost těla božieho a krve božie jest sváLost pokoje,
svolnosti a iásky a pod tú svátostí irolilr jest nenávisti, posmievanie' sváře-
nie, že jirn počtu nenie. Itern zahynulo veliké náboženstvie, božská chvála,
hodin řiekanie přestalo, a zvláště v pr.ažslrém kostelc' kdež chvála božie ve
dne ani v noci nikdiež nepřestár'ala,ataké ve všech koste]éch vesních: již
na dvadceti kosteluov jest, kteříž jedva jednoho kněze rnají. Item prvé
býr'ali manželští faráři i vikářové, a již nynie vllačení, bezriěční' pohoršilí,
reptaví, nižádného se nebojiece, aniŽ vědie, jsú4i kněŽími. Item zalrynuli
pústenníci, nrnišie, jeptišky' lianovníci, zákonnÍci, kř'ižovníci i mužie i ženy
nábožné, ktei'íŽ sú byli př.íklad a zrcadlo všech lidí v náboženství. Item
svátkuov božích a svatých nesvětie, nepost,ie se, svatým se porúhají, životy
jejich zhrzeji, zápovědi jejich potlačují, naučenie svatých, a zv]áště dokto-
ruov zarnietají, kanony, dekreta, dekretalia, ustanovenie, vymyšlenie,
obyčeje córkve svaté chvaiitebné potrrpují, zarnieLají a zkažují. Itern svá.
tosti cérkve srzaté a jejie řády potlačují. Item kostelové zkaŽeni, vypálerri
a opuštěrri, klášterové, kaply, oltái'ové, kalichovó, ornáLi a okrasy kosteluov.
Item svlttosti svatých zkaŽeny, a zv]áště králor'ské odjaLy, s]<rze kteréž
královsLvie mělo veliké ozdobcnie a Praha veliký úžitek. It'em obrazové
k:oži a svatýclr zkaženi. Item otrlupují mrtvé ocl pomoci v skutciech lítosti-
vost i .

Iťem při manže]ství mriozí bludové, neb ]rněŽie se Ženie, mnišie, jep-
tišky, púst'enníci, zákonníci, lrmo.|,rové, přátelé, s jinými prvé slib majíce'
neb právo duchovnie přestalo, aniž jdú práva duchovní ani světská. KaŽd-Ý
činí' jakŽ se komu líbí. Měj duchovní při najnespravedlivější neb světský,
jediné připlichť se k některé rotě silnější, všecko zíš|'ěš. Aj, jaká spravecll-
nost !

Itern zboŽie světská, duclrovnie, mnišská, špitáIská, kněžslrá, mistruorr,
studentuov i jiných duchovních, všecka jsú světskú mocí odjata, osobena'
kteráž sú dědictvie božie a chudých a jichž prvé užívali chudí a nábožní,
jich již uŽívají lotrové a psi a na kterých miestech prvé bohu slúžili, jiŽ slúŽie

!
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7o čertu v pejše, smilstvu,lakotě a tak dále. A na kterých miestech prvé štědře
clávali almuŽny, již ztéch miest lúpie a lidi drú.

Item skrze přijímanie z kalicha žádné ctnosti, Žádné cti' Žádného zbožie
nepřibylo, ale hřiechové, hanby, nepoctivosti, chudoba a škody jsú přielišně
rozmnožené, všichni hřiechové větší svoboclu nají než prvé, pýcha přieliš

75 veliká a vymyšlená na krojiech, na rúše obojieho pohlavie; okrasy rovně též.
Item neposlušenstvie, reptánie proti starším. Item služebníci nevěrní,
protivní a reptaví. Item lánie přeohyzdná a neslýchaná, přísahy přéliš
zlehčené a nadarmo bránie jména božieho. Item lakota přélišná v pokrmiech
i v nápojiech, tak že těžce slyšie jméno postové. Item smilstvie šeredná,

80 socloma, cizoloŽstva a tak dále, krádeži, lúpežové.
Item lichvy zanižádný hřiech nemají, s nížto vuokol jdú témeř všichni,

chudí i bohatí. Svatokupectvie mrzké! Již kněžie fary najímají, onen do
roka, onen do puol léta, onen do určeného času se sjednává z peněz. Item
přielišná ukrutnost a nemilosrdenstvie nad chudými. A kdyby židuov

85 neb-vlo, křestané by dopustili chudým zemřéti dřév, neŽli by je za|oŽili neb
jim puojčili peněz neb nětco potřebného. Item hněv, nenávist, vraŽda,
rota roty nenávidÍ a zabiji pro domněnie neb bludy. Item nevěra se rozmohla
přéliš' tak Že jedva jeden druhému muož věřiti svého svědomie, peněz,
rady; všudy se obávají ztady a nevěry. Item falšovánie pečetÍ a listuov.

90 ltem mince vyvýšená, jéžto uŽívalo všecko křesťanstvo i pohanstvo, jiežto
čest velikú jmělo všecko královstvie' jiŽ jest zfalševána, ač nynie nětco
opravena jest zase.

Item ustavenie krásné klášteruov padlo jest, hraduov, měst i tvrzÍ,
ješto byly k veliké okrase království. Item klénotové kostelní i světští, ješto

95 biechu poklad královstvie, zmrháni jsú a utraceni a skrze ně jiné krajiny
a cizé města jsú zbohacena. A tak všecko spuolu ZavÍa a spoje počátek
s prostředkem i skonáním, pod zámyslem kalicha zkažen jest a zmrhán
pokoj královstvie, kterýž prvé takový byl' že města bývala otevřiena ve dne
i v noci, hradové téŽ, cesty ve dne i v noci bezpečné, ješto to bieše najdraŽšie

100 a najutěšenějšie. o kterémž pokoji mluví svatý Augustin o městu boŽiem
tak řka: ,,Takové dobré jest pokoje, také že u věcech stvořených a smrtedl-
ných nic nemuož vděčnějšieho žádáno býti, nic lepšieho nalezeno, nic snad-
šieho zachováno, nebo jest pokoj pokojné dobré, mysli tichost, věcí svor-
nost, kteréž všecko žádá stvořenie... Proto války vedú' aby pokoj měli,

105 proto hovada do lesuov se kryjí, proto ptactvo se pod oblaky vznášejí, ryby
se do hlubokosti morské a do skrýšuov pohřiŽují' zeměplazové v třeviech se
země schovávají, aby pokoj měli. Jímžto božský i lidský zákon se pokojem
okrašluje.

1 pod. ztimgs|em pod výmyslem, záminkou _ 2 bglo bez krdle: míněno období
1419-1436 od smrti Václava IV. do přijctí Zikmunda za krále; potom roztrfuino:
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autor má na mysli oddělenÍ některých korunních zenlí od Českého království: LuŽice
a Lucembursko přešly jako zástava do cizích rukou, poměr Slezska ke koruně se
v průběhu husitských válek značně uvolnil, Morava byla již od r. 1423 dána jako
léno Albrechtu Rakouskému - 2-3 podnes jest bez arcibiskupa: Jan Rokycana byl
sice r. 1435 zvolen stranou podobojí za arcibisktrpa, nebyl však v Římě potvrzen -
4: PřÍsl. 11,74 _ 5 ieďua sotva, stěží; uedlé domněnťe podle odhadu; d"esdtti čtÍstka ďe-
setina _ 7 zdmutkg zármutky, válečnými strastmi _ 8 item (lat.) dále

70 ptažské učenie praŽská universita; suatého pÍsrna teologie _ 11 mťsÍřÍ.. druhý
stupeň universitní hodIrosti (bakalář' mistr); suobodného učenie ue ašelikých uměni
Íakulty artistické (srov. v 1. sv. na s. 94) _ 72 kněžstuo uelmi řiedké: natáží se mj. na
okolnost, Že nebylo biskupů' kteří by světil i kněze (jak podobojÍ, tak poďjednou);
aniž se rozmtihají ani rozmdhati mohú a jejiclr počet nevzrůstá a ani nemůže vzrůstat
_ 73 zkaženg zničetry, zrrehodnoceny; příhodni schopnÍ; hodní zpftsobi|i - 14 nepři-
kladní nedávající dobrý přÍklad' pohoršlivého Života; se zženili oženili se _ 15 Žťu-
nostem povoláním; pořtidku pořárlně, náleŽitě, dokonale (consumate) * 77 ztrhdng
roztrhány

20 prué dříve - 2L dospěIí dokonalí, schopní - 22 mijeit pomíjejí, vyrnírají;
|ťDoslÍ rozkoší' příjemných stránek Života _ 23 ani sú ani nejsou _ 24 aniž se.,.
rozmdhctjí a ani se nevzmáhají, nenabývají zkušenosti _ 26 prvntm dřívějším' pů-
vodním; odporné odporující, nepřátelské _ 29 u poctiuosti jmieni Dyrť byli chováni
v úctě a váŽuosti _ 3o kaceřují prohlašují za kacíře; poklínaii proklínají

33 nenavinulrÍ nenakvašená, nepokaŽená (inviolata) _ 34 oddělenie a odřezdnie
rozdělení a odpadlictvi - 35 najvgššieho biskupa.. papeže _ 38 roÍy sektářské skupiny,
strany _ 39.40 se z domnieuanie hadrují pro podezřívání (z kacířství) se hádají - 42
ruiboženstvie nábožnost, zbožnost _ 43 hodin řiekanie modlení hodinek, kněŽských
modliteb př'edepsaných pro určité hodiny (v chrámech kapitulních a klášterních,
kde bylo většÍ množství kněŽí' bývaly hromadně a veřejně zpívány); a pražském
kostele v pražském kapitulním chrámu sv. Yíta _ 44 uesnÍch vesnických _ 45 na
duadceti okolo dvaceti _ 46 manželští |ardři zákonití, řádní Íaráři (legitimi plebani,
obraz.překlad); utlačení protlačení, vnucení (intrusi); bezděčnt, pohoršilí samozva-
ní,pohoršujíc| _47 anižvědie aaninevědí;'zahgnuli vyhynuli, lrymřeli _ 48zdkonníci
mniši' řeholníci _ 50-51 žiuotg ieiich zhrzeji pohrdají příkladem jejich životů _ 51
ztipouědi záů<azy; doktoruou církevních učitelů _ 52 kanong, dekreta, dekretalia: rinné
druhy církevních ustanovení _ 53 zkažuii uvádějí v nepořádek (confundunt) _ 54 řtidg
církevní organizaci _ 56 sucÍÍosÍi suatých ostatky svatýclr - 58 u skutciech litostiuosti:
v modlitbách za zemře|é a v zádušních bohosluŽbách

59 kmotroué, přdtelé osoby zpřízněné kmotrovstvím (círk. právo nepřipouštělo
jejich vzájemné sňatky)' pokrevní příbuzní _ 62 aniž idú prtiua duchouní ani suětskri
církevní i světské právní předpisy ztratily účinnost (působení zernských soudů bylo
obnoveno aŽ na sněmu v l istopadu r. 1453 s platností od 13. března 7454)'- 63 měi
ať má - 64 jediné jen; zíšláš získáš

66 zbožie majetek (zvl. nadace a důchody); špíttilskti patřící útulkůnr pro staré
a nemocné - 67 osobena přivlastněna _ 7| drú odírají _74 pýcha nádhera, okázalost _
15 ugmgšIerui důmyslná, nákladná; okrasg ozdoby, šperky _ 77 protiuní protivící se
(příkazům) _ 78 zlehčené v neváŽnost uvedené; lokoÍa chtivost, nenasytnost (gula) -
79 těžce neradi _ 80 sodoma pohlavní neřesti (podle sLarozálronního biblickélro města,
které bylo pro svůj hříšný žil'ot vyvráceno)

8| Iichug půjčování peněz na úroky, které církev přísně zakazova|a; s nížto uuokol
idti jLŽ se zabývají - 83 se siedntÍutÍ z peněz vyjednává si za penize _ 87 neuěra neďo-
držování slova - 90 uguýšend hodnotná _ 97-92 nětco oprauena poněkud napravena'
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Zh(}Ci11ocena (za guberIrátorstvÍ Ji i . i l ro z Poděbratl; srov. zcle pozn. k v. 1-2 a 10 ira s. 116)
93 ustauenie krdsné vybtldování krásných budov (aedificia) _ 96 zaura a spoje

uzavřetne-Ii a spojíme-l i  _ 97 s skoruiním s konccm - 101-104: cit. De civitate Dei,
PI' 47, 637 _ 106 sc pohÍižuií ponořují sei a třeviech v útrobách _ 7o7 jímžto kterýmž-
to. a tím

KRÁTKÉ SEBRANIE  Z  KRoNI I i  ČESKÝCI{
K  VÝSTRAZE '  vĚRNÝcH  ČECFI Óv

Vznilr tolroto spisku vyvolala patrně volebrri agitacc na rozhraní lct i457
rt 1458; někteří historikové jej však datují kr.1437,kdydošlo k agitaci po smrti
Zikmundově. V první části jsou to protinčmecky zaměřené vÝňatky z Dalimilovy
kroniky aktualizované spojovacím textem, drulrou část tvoří autorův výklad
v dalimilovském vlasteneckém duclru. odráži se v něm vědomí, Že se po snrrti krále
cizince naskytla jedinečná příleŽitost |< zÍizeli hr'rsitského iirálovství skutečně čes.
kého. Proto bylo nutno vyvarovat se nebezpečí, které mohla přinést vláda kato-
lických a německýclr králů. Ani tehdy myšlenka husitsliého království nepronikla
ihned, ale musela se rvJrrovnat S eventualitou království slovanského, jeŽ se vyskytla
jiŽ v prvních Ietech husitských váiek. České a Slovanslié sebevčdonrí autorovo se
vyznačuje i v rukopise tím, že se adjektiva ,,český.. a ,,SlovanskÝ.. píší téměř
tlrislcdně s velkým počátečnírn písnrenem, ,,německý.. a ,,I\ěrnec.. však s rnalým.

,
T

Dá}e Kroniiia česká svědčí, kterak též pokolenie němeclré nikdy z pÍi-
rozenie svého nemóŽ býLi věrno jaz,.yku českému, nebo i párróm českým
Libuše ř'ekla jest:

I]tlde-li Němec nad vámi vlásti,
ne}lude jazyk váš dlúho tráti.
Túhať jest kaŽdému rnezi ctzimi,
srnutný utěšÍ se mezi známými.
Každý rád kraluje mezi přátely svými,
jeclen ntúdrý neradi se S cizími.
Pojrnet sobě lid jazyka svého
a budeé vžcly hleděti vašeho z|ého.
Na váš lid bude hledabi viny
a svým rozdělí vaše dědiny.
Naplní zemi lidnri cizimi
a bude váleti s vašimi.
Češte své, ačť jest chrastavo,
rredaj cizozemci své cti, česká hlavo!
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"Iomut vy učí Ženská hiava,
kde jeden vládtreo tu jeho sláva.
Spieše' se had na ledu shřeje,
nežli Cechu dobře Němec zpřeje.
Razi vám, přijdeJi vám které volenie,
chovajte se na křivá clrva skrze les chozenie '
Coť tiem rniením, sám znamenaj,
voliž z svého jazyka pánao cizieho nechaj!
A pornni, čemuť jest vás l,ibuše učila,
iež v svéj řeči nikdy nezkřivdila.

Jinde svědčí K'ronika, Že trékniežat českýclr jsú nám Němci, a zvlášče
Durynci zahili. Prvnieho jeden na ohři v zimě nad prohlubní, jsa jeho pěstú*
nem, i sťal jemu hlavu a tělo vrhl do řeky. Druhého talré Durynk, jménem
Lork, lovec, jsa najat, střelu v srdce knězi Břeci.slavovi druhému vstřelil.
Třetieho také Durynk v olornúci krále Václava, českého, uherského a pol-
ského krále, zabi|, jernu lstivě břitvú hrd]o sř'ezal, jako by jemu chtěl se
vzchoda stúpiti pomoci. A ten byl najat od ciesaře německého, neb ten
ciesař Rakúsic byl a zahubiti lstí kniežata česlrá chtěl, aby sám panoval
s synem svým v Čechách.

4-27: kombinovaný výňatek z Dal imilovy lcronl lry; t. 4-79 odpovídá Dal 4,
19-32; Í. 22.27 odpovídá Dal 106' 25-30; spojeno dvojverším (í. 20-27), o nčrnŽ
v iz  J .  Daňhe lka  I ,F  84 '  1961,59-60 (s rov .  zde  v  1 .  sv .  s .357)  -  4a lds t i  v ]ádnout i -
5 trali trvati, ž1ti _ 6 lúlral tesknost, zármutek _ 9 jeden múdrý neradí se nikdo
tnoudrý se neradí _ 77 hleděti usi lovati, snažit i se o. . . - 73 dědíng dčdičné pozemky -

1'5 ualeti válčiti, bojovati - 76 češte škrabejte; chrastauo strupaté, prašivé _ 79 jeden:
tj.národ -2o se slrře7e ohřeje se _21 zpřejepopť'eje' buďe přát i _ 22 razt radím- 23
na křiuti droana ki'ivé sLromy; v Dalimilově krolrice namířeno proti Janu Lucem-
btrrsl<ému, který se autorovi jeví jako kř'ivopřísežrrík - 27 nez|:řtudila neprorn}uvila
nepravdu .29 Durgncí Něnrci z Duryňska; srov. Dal 21, 17-24 (jcle o syna i. 'nížete
Vlastis lava) - 30: srov. Dal 54,5-36 _ 31 : srov. Dal g8,23-24 -32 l:rd.ťe Vdclaua:
krále Vác]ava III. _ 33 sřezal tozřeza\, přeřezal _ 34 se uzclrcda stúpiti se schodu. se
st,upně sestoupit _ 35 Rakriséc Raktršan; míněn A]brecht

I I

Čeclrové tehda praví, v nich jest pravá česká ži|a a něnreckým iŽád-
ným podšitím nejsú podšiti, mají na sepsánie prvních českých a na kroniky
své pilně patřiti, jich rady a výstrahy poslúchajíce' aby v moc němec}<ú
neupadali, neb tu jest jich osidlo na hrdlo zvázané a pád konečný. Neb jako
jed v krmi vlit jsa jedúciemu nemóž býti bez urazu, ale neb smrt, neb bláz-
nivost,aneb nemoc člověku uvede,též moc něrnecká v slovanský neb v český
jazyk uvedena neb zkaženie toho jazyka, neb umenšenie, neb jinú vaduro!

13r
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konečně přinese. Jakožto vlk v stádu, myš v domu nic jiného než vádu a po-
škozenie učinÍ, též Němec v panování a v kralování českém a v slovanském
rrčiní.

Měli by tehda Čechové, nemohú-li z svého jazyka pána mieti, na jiný
slovanský jazyk nebo na jiný který koli pod nebem křesťanský pomysliti,
ir ač by bohatý nebyl, jeho sobě zapána vzieti, neb jich iazyk a jich svo-
body pod králem každého jazyka kromě německého lépe stanú. ZbaviŽ nás
pán buoh všech králóv a správcí němeclrých!

Dále Cechové, chtie-li v své zemi řád dobrý mieti, mají takového krále
hleděti, ješto by napřed božské dobré miloval' potom licl český a upokojenie
jeho. Ale upokojenie země nikoli nemtlž býti, leč božské dobré, to iest při-
jímanie těia a krve boŽie a jiných pravcl zákona božieho' o něŽ jest rozbroj
a války tato léta byly v této zemi a mnozi přál,ely i zbožie ztratili. Dobrý
prospěch a prospěchu těžce a nesnadně ten král bude lrledě|i, ktož toho sám
v skutku nebude činiti' Nebo ktoŽ co sám činí, vdy větčí příchylnost k tomu
tná, aby jiné k tomu pi.ivedl, najprvé řečí a namietaním leckterakým a po-
bom skutkem a mocí. A že Čechové s větší stranú a mnohem, dá-li buoh'
ščasLně v těch drahých pravdách utvrzeni a upevněni, nikoli toho mrúce
neustúpie a s zl:ožim i s zárnky se prvé převrátiti dadie, a to s nesnázemi
i s rozbrojemi i s velikým zkaženim země této musilo by býti. Pilně má
hlédáno a váženo býti, aby takový' král s nimi se v tom sjednal, a nebude-li
to moci býti prvé' ale při korunovánÍ neb v brzkém času potom. Jinak ne-
byloJi by toho, strach, nové zbúřenie v brzce aby nepovstalo. Nebo lid,
kLerýž miluje to, obával by se bvdlením jeho s jiným lidem tomu odporným
úkladu a lsti, aby nejednal, od toho je oclvésti mieně. I slušné jest to v ne-
dlúhém času králi tomu, který volen bude, učiniti, chce-li s nimi v pokoji
v království bydliti a býti.

Také Čechové mají se vší pilností se vystřiehati, a zvlášče milovníci těla
a krve božie, aby jiného jazyka rada jím nevládla ani byla s ním, než česká
a Čechové, a najviece milovníci krve božie, aby s odpornými pány neb ji-
nými duchovními některakÝ klobúček lsbir,ý nebyl skován, iakož by pobom
jim i vší zemi škoditi mohl a na z|é, nebyloJi by v ty časy, ale po mnohých
letech, přijíti moh]o.

Dále Čechové mají patnatovati a takového krále hleděti, aby jim vší
pilností a mocí svťt raden a pomocen byl z nároku na ně lživě a falešně uve-
deného vyjíti a očiščenu býti tak' aby se jim vedlé úmluv sborem bazilej-
ským učiněných dost'i stalo, a Že německý národ v sobě té jisté žíly nikoli
mieti nemóž, jakož se to očitě shledávalo, shledává a shledár.ati se by
mohlo, by nás mienili z takovélro nároliu vyvésti, neŽ viece, jakž by mohli,
zmazati. Slušné jest slovanského jazyka pána hledati a k německérnu ni-
koli nesvolovati.

Mají takového pána a krále hleda|i, iešto by jim zámkuov k České
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zemi příslušejících koruně, kteřÍž jsú od Němcóv odtrŽeni, pomohl dobyti
a k koruně zase přihromazditi. Jen toho nikoli žádný Němec neučiní, ale
radějí viec Němcóm zavadí, aby moci české ubývalo.

A mimo ty všecky věci svrchu psané i jiné, kteréŽ by ješče psány býti
rněly, běh jiný neŽli prvé běží o drahé krve Kristovypřijímanie pod zpóso-
bem vína, jiežto jsú Němci a najúhlavnější nepřietelé jakožto Kaifáš Kris-
tóv, jenŽto jsú najvyšší stupeň zlosti proti Čechóm vstúpili, je i s tú drahú
krví shladiti usilujíce i jiných všech národóv s lživým svým kněžslvem na
Čechy popúzejíce. I hodnéť jest z těch příčin jistých kronik svrchu psa-
ných' jichž smy my Živí svědomi, kteréž by se ješče psáti měly, každého
národu německého se varovati a za krále českého nikoli nebrati' dlubně
sobě na svá hrdla nedělajíce. Nebo nežli by oni najmohutějšieho Čecha
netoliko za pána, a|e za měščenína přijeli' radějše by hrdla ztratili. A rny
aspoň, oslepilí Čechové, na nich příklad vezrnúce, učiňme jim též a za pána
Němce nebeřme.

Také slušie znamenati řeč boží v knihách Deuteronomu v sedmnásté
kapitole, jenž die: ,,Ustavíš, kteréhož pán buoh tvój zvolí z počtu bratróv
tvých. Nebudeš moci z jiného národu učiniti krále, který by nebyl bratr
tvój etc... A Němec nenie bratr český, nebo nenie českého národu ani bratr,
neb se protiví ustavení a rúhá našeho otce o přijímaní těla a krve Krista
milého a jiným pravdám jeho. A takého neslušie přijieti do domu ani jemu
pozdravenie dáti, jakoŽ die sv. Jan v druhé kanonice. A poněvadž tako-
vého neslušie do domu přijieti' ovšem neslušie takového za krále vzieti.
A Němec jsa králem nebolik by chtěl do domuov choditi, ale viece by chtěl
Čechy věrné z domuov vyhoniti a jejich statky bezclěky bráti.

t tehda proto, tedy - L.2 německým ižddným podšitím nejsťt podšiti rrejsou naka.
Ženi němecLvím - 2 pruntch českých dřívějších dějů (historických událostí) českých -
3 pilně palřiti pečlivě, bedlivě přihlížeti - 4 zudzané uvázané; ptid konečný ú'plná
zkáza - 5 bez úrazu bez škody (na zďraví) - 6 u český iazgk do českého národa - 7
umznšenie, neb iinú uzdu újmu, oslabení nebo jinou úhonu - 8 utidu hádku' rozbroj _
13 ač bl bňatý nebgl byť. by nebyl bohatý - 74 lépe sÍanú budou na tom lépe

17 hIeděti hledati; bcžské dobré dobré věci boŽi; upokoienťe pokoj, mír - 20 zbožie
statky, majetek _ 20.2t dobr!1 prospěch a prospěchu... bude hleděti dobrý prospěch
bude hledati a jeho dbáti - 22u skutku skutkem; udgvždy _23 namietantmnámě-
ty, podněty - 24 s větši stranú a mnohem ve své valné většiné _ 25 ščastně naštěstí;
mrúce Lteba i za cenu zttáLy Života -26 a Ío..tj. odvrácení od poznaných pravd - 28
hléddno zkoumáno; abg s nimí se u tom siednal aby se s nimi v tom shodl, dohodl
- 29 prué dříve; ale alespoň - 30 sÍrach je obava, nebezpeóí - 31 Ío.. tj. přijímáni pod-
obojí a ostatní husiťské články víry _ 37-32 bgdlenim jeho s jiným lidem tomu odpor-
nÚm,.. smysl: kdyŽ by král byl obklopen jiným lidem (cizími dvořany) nepřejícím
kalichu, obával by se lid úkladu a lsti, aby král nepodnikl kroky k jeho odvrácerrÍ
od kalicha -32 slušnéiesl sluší se, je třeba - 34 bgdliti přebývati ' žíti - 36 iim: tj.
králem - 37 s odpornlmi pdng s pány opačné víry (tj. podjednou) - 38 aDg některaký
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klobúček lstť'uý neb11l skauún srnYsl: abi'ncbyly učiněny tajrré dohody proLi ttlrakvis.
mu - 39 na zIé |<e z|é.mu

42 abg radelt a pomocen bgl aby přispěl rat]ou a pomocí; z ntiroktz z nai'čení
(z llacíř'strlí) - 43.14 uedlé umluu sborem bazileiským učíněných podle korrrpal:tát
schr'álcn}-ch konci lern basi iejským (v \. 7434-7436); cĎy se i lnl.. . dosti s1alo aby i im
bylo učinčnc zarlost (tj. aby b-vla plněna kornpaktáta) _ 45 očilč jasně,zřejmě-46
bg nds  mian i l i . . .ugués l i  Žc  by  mě l i  v  úmys lu  vysvobod i t  nás ;  nežo lecea ie  naopak
spíše - 47 zmtizali očerni.Li, pošpiniti - 49-50 ztimkuoo k České zen.Li příslttšejících ko-
rund.. šlo o zárt|ly a jiný n-iajctek, náležející l,. česlié korunč, h]avně v Sasku, irterý za
husitský-cll vlllek král Zil:rnunt] zastal'il cizincťrnl _ 51 zase přihromazditz zpět připo-
j it i '  př ivtt\ l i t\ _ 52 za-uadi zastavÍ

|:1  bčl t i inÚ . . .běží jď r :  c l  j inévěc i  _55 i iežto:  t j . k rve(p ř i j í rnání  l i rve) ;  Kr r i l rÍš. '
Židovský velcknčz, jcden ze soudců Krisiových - 56 isú naiogšši stupeň.'. ustúpil i
dostoupi l i  rrejvyšš'ho siul}ně - 58 hodnét iesl je zá}rodno; i istých krontk: jde pi.ede-
všÍm o Dalimjlovrr kronj]ru _ 59 j ichž.sny... sutyt]olni které jsorr nám do]iona|e zná-
my - 59-60 koÍ-dého narotitt. ltělne.ckéIto ltaždého človčka němecl<é národnosti _ 60 dlubně
palice, }ir.je (sl'or'. Dal 59, 33) _ 61 najmohutějšiclro ncjbohatšího _ 63 oslepzlí zas'lc-
pení; též 1,o|,éi:,

65 znanlerLatj vzíi ' i  lr: i  větlontí; i) luteronomu'. Deuteronomia, 5. knihy Mojžíšo.
vy ze Stat'ého zá1rolr lr (cit. Deut. Í]'!5) _ 69 ustauenÍ ustanovení (boŽímu) _ 70
při j ieIi př i imouti _7I u druhé kanoni 'ce v clrulré epišto}c (srov. 2 Jarr. trO)- 72 oušem
zcela' tínl siríše - i3 nelol ikbg chtěl nejcn že by clttět _74 be:ttěkg proti vťrl i ,  nási lírrr

Z  ̂ P  IS  A I ,EXANDRA vEL I I (ÉH o  SLoVANÚv I

Ke Krátkému se]:rání z kronik českýclr je v brněnslrérn rukopise bezprostředně
připojeno latins}ré falzrrm Zápis Alexant]ra Velikólro S]ovanůnr. ''|ento podvrh je
projevem obdobnélro úsilí jalio tzv' Sobčs]avská a S|aropražská práva (srov. zrie
na s. 415). Yznilrl nejpozději v oliruhtJ raných humarristů v druhé polclr,ině 1 5. sto-
letí, avšal,l není vyloučeno, že 1loclrázi už z doby značrró starŠí (Václav Hájek z I-i-
bočan jej uvádi v souvislosti se zaloŽťním praŽského kláštera Na S1ovanech). Došel
v husitskýcia Čechách veliké pozornosti; rlovoláví-r se ho i K'rátkó sel]ránie.

Z á p i s ' \ l e x an t i r a  V e ] i l iého
slovensiiétnu jazyku a českómu na lrudúcie časy

}'Iy ,\lexantll'. nástrrpcc rnakedons]rého lirále Filipa, předobrazně Iíčen1-
.!ako ,,kozel.., pr.tvodce řecké monarchie, S}/n .rovův, ohlášený skrze lt{ekta-
naba, rozpravěč s bráhrnarry a se str.omy S]unce i Luny, potlačitel Peršanťr
a Médů, pán světa od východu slunce aŽ k západu, od poledne až|< půlnoci,
osvícenému polrolerrí slor,anslién}u a jazyku jejich milosto rr!ír a pozclřaY
od nás i ocl našich následniků, kteří po nás burlou následovat v ovládárrí
světa.

Protože jste nárn pomáhali, jsouce vžcly ve věrnosti spolehliví, l.'e
zbrani rázni jakožto bojovní a zdatni spojenci, dáváme vám a udílíme ze
svobodné vůle a na věčné časy celý pás země od půlnoci až k poledním
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hranicim italským, aby se nikdo neopovaŽoval tarn zůstávat, usazovat Se
nebo rriíSta si hledat kromě vašich lidí. A budeJi někdo druhý nalezeÍr, že
se tam' zdržuje, budiž vašírn služebnikern a jeho potomci služebníky vašich
potomků.

Dáno v novém městě našeho za|oženi,Alexandrii, založeném nad velkou
egyptskou řekou Nilem, v dvanáctém roce naš.ch království, se souhlasem
velikých bohů Jova, Marta a Plutona, jakož i největší bohyně Minervy.
Svědky pak této věci jsou Anaklét, osvícený náš karrcléř, a jiných jedenáct
knižat, které pro případ, že bychom odešli bez potomstva, zůstavujeme
jako pány vaše a celého světa.

Nadpis: slouenskému ia41ku a českému slovanskému a českému národu, Slovanůin
vťrbec a Č]echům zvláště (před lat. textem nadpis český)-1-2 přerlabrazně líčený jako

,,kozel,,: v proroctví Danielově 8,5: n,aj, kozelpř ' ic lrázel od západu na svršck vší ze-
rně' a Žádný se ho nedotýkal na zemi, a ten lioze] rněl roh znamenitý rnezi očirna
svýma..; slrladatel listu Alexandrova rn\'lně předpoklťrdal, že biblická knilra Danie-
lova vznikla před dobou Alexandrovott - 2 monarcftle.. okrajová poznámka, psaná
taktéŽ rukou 15. stol., t lumočí pojem jako obecnou v]ádu jedincovu, uvádí etymo-
logi i  s lova a př ipojuje: ,, jako bůlr nebo j iný vládce, tak Alexandr Vel iký..; Jouův:
mínčn .Iuppitcr A'nmon, vlastně egvptské božstvo v Libyi s věštírnou v oáze Si.
vašské,odŘírnanůztotoŽňovar résJovern;  Nektanaba:  egypťskýkrá lNektanabosI I . ,
vypuzený roku 345 př. n' l .  Peršanyn byl v pozdĎjšíc}r povčstcch uváděn ve vztah ke
zplozeni Alexanclta Velikého _ 3 se sLromg Slunce a Lttng: podle Pseuclo-Alexandrova
]istu Aristotelovi dotazoval se ,Alexandr Velilrý v Indii věšLných stromů, zasvěcených
Slunci a Luně _ 1'6 u duantictén: tj' v posledním _ 18 kancléř.. v lat. orig' logotheta,
z řec. logothatés, coŽ bylo ozlračení kancléře teprve za byzantských císařů

SPRoCHY VAGoVSKE A  oDPovĚĎ Na .  NĚ

obdobou učené polemiky, která se rozvinula v šedesátých letech 15. století
zvlášť mezi Hilariern Litoměřickým a Rokycanou' byl souboj vtipu mezi vratislav-
ským biskupem Joštem z Rožmberka (synem jihočeského velmože oldřicha
z RoŽmberka) a Václavem Korandou mladším, který byl jiŽ tehdy vedle Rokycany
přední utrakvistickou osobností. Jošt byl ideovým vůdcem reakčníJednoty zeleno-
horské, utvořené panstvem proti králi Jiřímu, a soupeřil se Zdeňkem ze 'Sternberka
o její vedení. oldřichův syn Jošt nezapomněl, že je Čeclr, a jelro ohled na čcský
nároclní a státní prospěch ho vecll lr srnírné taktice: snažil se pohnout Jiříka k od-
stoupení od kompalitáb nikoli násilím, nýbrž pevnou solidaritou vŠech katolíků čes.
kélro státu. Jedním z prostředků, jímž chtěl působit, byla i sbírka bystrých rýmo-
vaných aforismů, upozorňujících na bolestivá místa druhé strany. Još|ovi pak
neméně vtipně odpověděl z opačného stanoviska Václav Koranda, který podle své
záIiby v přezdívkách nazývá biskupa ,,Klímou z Prudovic..; jde nejspíš o něja-
kou dobovou naráŽku, která je dnes už nevysvětlitelná.
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T ř i n á c l c t e  šp ro chuov  vagov ských

1. Ježek má bodliny a svině štětiny, zlosyn najde zlosyny a dobrý nebude
bez druŽiny. Kmen má větvie a větvie ratolesti a řetěz články. Snadno
splésti, těžko rozplésti; lehko smiesti, nesnadno rozděliti.
2. Nenie nemúdřejšého, neŽ kto múdře mluví, a zle činí, dobré znáo a z|é
dělá a kto jinak soudí a jinak činí.
3. Nic spieše neoklamá neŽ potakač, ukladač, licoměrník. A ten najškodli-
vějí, komu se najviec věří.
.1. Milostníci, pochlebníci, kořistníci zavodie lidi' také častokrát i múdré.
5. Přirozenie, navyčenie, zarpucenie odvodí od pravdy poznánie a od po-
zna|é zachovánie.
6. Rozmyšlený hněv jedny straší, druhé tuŽí; náhlý ruší od lidí náději'
k lidem přistúpí a dávno dobývané rychle kazí jméno dobré.
7. Kto se ničehož nebojí, jest blázen; kto všeho, jest nemúdrý, a kto se
v obém nepotřebně zjevi, jest neopatrný.
8. Kto má přátely za mouchy, jest rozpačný, a kto nepřáte|y za lvy, jest
strašlivý; ktož pak má přátely za|vy, jest srdnatý, a nepřáte|y za mouchy,
jest převážný; a míra ve všem najlepšie.
9. Múdrý sčestie na nesčestie nesadí; smluví se radějí podobně neŽ svaclí.
10. Sčestie zavodí v nesčestie. Múdrý na vrchu zastavÍ, neb z druhé strany
bývá přÍkřejie k dolu.
Sčestie se trousí, nesčestie se spe.
11. Nic nesčasnějšieho, neŽ komu niŽádná múdrost ani pilnost ani stateč-
nosL nemóŽ prospěti budúcky a kto byv v sčestí, ztratě je, rozpomíná
se na ně.
12.KdeŽ kněžie a ženy šafuji, obecně přemistrujÍ. Nebt jest staré příslovie:
Nebývaj tu hostem, kdeŽ pleš a vrkoč vládne mostem. A v této řeči bych
sám sebe nechal, snad by se na mě někto rozhněval.
13. ohně nelze upáliti, vody utopiti a větru zadusiti _ a pravdě zahynúti.

o dpov ěd  n a  šp r o ch y
T ř i n á r l c t e  nešp ro ch ó v  v agov ských

Žádost člověka nemilostivého jest hrob věcí tajných a nedobrých.
Takovému podlé toho mrtož odpověděno býti.
1. CoŽ komu přirozenie dá, kto tomu neŽ nemúdrý odpierá? Neb lépe slušejí
vepři štětiny než svini jelenie rohy. Sekyra větvie od kmene dělí i články
řetěza na ruozno; nébrž kdyŽ kmen zvetšie, ratolesti klesnú.
2. Horšie dvoje z|é než|i mezi tiem jedno, a nad to z úmysla mluviti zlost.
Neb horší jazyk falešníka nežli kopie protir'níka.
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3. Věrný věrně, nevěrný nevěrně, a
dobré.

40 4. Slušie nesvědomého nepřipúštěti'
nenie nežli úžitečné wstřeženie.

ten najhorší, ktož zlým odplacuje za

zkušenému věřiti. Neb nic dražšieho

5. Sladké řeči a najviec s poŽehnánim pro rozkoš zavozují větrné lidi. od
počátku světa nic nebylo tak pravdě odporno a k újmě, jako lakomí větrové
a pyšní.
6. Dobrý stoji a trvá bez pohaněnie jako kostka. Lepší jes|" hněv smiechu,
neb tudy trestána bývá duše hřiešného, a lepši jsú hněvové zjevní než
úkladové pokrytští.
7. Ktož se bojí chřestu, nechoď do lesa. Komuž čeho třeba, odvážíť se všeho.
V tom však slušie viece přátelské závisti než nepřátel varovati se.
8. Jakž přietel, tak viera. Najškodlivější domácí nepřietel. A ktož jest
přietel, miluje vdycky.
9. Ktož má jistotu a dá se na lidi, ztracuje polovici.
10. Slova strašlivá nic viery nemají; a mnohokrát nakloněný k smrti dlúho
živ bývá.
7|.KtoŽ se na sčestie a nesčestie ohlédá' jest časný; a kt,ož pánu bohu
doufá, přicházé vše dobré; a často dává jeden den, čemuž celý rok odpierá.
12. Dokudž mečrozkazuje, jde jako po šnuoře; kdež se berla připlete, bývá
peřie zhuoru. Svět neroztrŽen nikdy tak rnečem jako větrem. Když opice
se chce lidem vrovnati' bývá v posměchu. Svini nenie do zlata, drží se
radše mláta, bláta.
13. Voda oheň uhašuje, horkosb vodu vysušuje a vietr sám přestává. Ale
pravda, ne nálezek, přemáhá a zuostává.

A nade vše lépe boha poslúchati nežli lidÍ.

Nadpis: šprochuou uagooských průpovědí' pt.ůpovídek Žertéřských' šaškovských
(podle lat. vagi: žertéři); srov. R. Urbánek, Jan Paleček' šašek krále Jiřího a jeho
předchůclci v českých zemíclr, Příspěvky k dějinám starší české literatury, Praha 1958,
s. 13 _ 7 Ježek mti bodling..... celý první článek je naráŽka na připravující se panskou
jednotu; dobrý: Ij. šlechtic, pán _ 2 uětuie větvoví _ 3 smťesÍj smotat, splést dohro-
mady - 6 potakač, ukladač kdo přitakává, kdo strojí úklady _ 8 milostníci miláčkové'
oblíbenci (3' a 4. článek míří na dvůr krále Jiřího); zauodie zavádějí, klamou _ 9 při-
rozenie vrozené, přirozené vlastnosli (míní se snad utrakvismus, v něrnž se král
narodil a byl vychován\; naugčenie', zarpucenie návyk, zarputilost; od poznalé zacho-
udnie od zachovánÍ poznané pravdy (míní se snacl setrvání při kalichu, které nedovo-
luje králi poznat pravou katolickou víru a zachor'ávat ji' i kdyby ji poznal) -
71 rozmgšIený promyšlený,záměrný; Íuží utuŽuje, upevňuje (v odporu); ndlr|ý prudk1ý.'
neuvážený; rušÍ odnímá, bere - 72 ddvno dobýuané rgchle kazí iméno dobré rychle
maří, kazí dobrou pověst, o niŽ člověk dlouho usiloval (naráŽí se asi na královu
přílišnou přísnosL vůči jeho odpůrci a chráněnci kurie Hynku Bít<lvskému z Lichten-
burka po dobytí jeho hradu Cornštejna na Moravě r. 1465) - 13-14 se u obém ne-
potřebně zieuÍ obojím způsobem se zbytečrrě prtljeví, prozradí _ 75 rozpačný rozpačitý,
nepevný, slabý - 16 sÍrašlťuý bojácný - 77 převážný příIiš odváŽný - 18 nesadÍ ne-
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sází, neš[.l:ptrj i:; sm|uuí se raděií podobtti; '  než suarlí rai lěj i  st l  r '" ltot lnÝrn způsobcttt
doirol ltrc, rt lŽ aby s.J potlštčl do boje * 20 /c do1rr do ťrdolí, t ir l lů - ,21 se spc s-! 'De se.
v:r lí l ie -22 pi lnlst snažnost, becl l ivosl- - 2i| bttdútltt1 butlr ltrcnč, t.blrcloucrrosl- i  _ 25
šr/u71 spr' lrvu!í' ř .ící; obeu1ě přemtstrui i  ve sln)s, ob1'čeir lč irt lĎlají r: l i1. i lu, 1lř.cŽcnou
2C: p!cš a vrklč kn')z a Žcrra (zclc asi mírrčir Ilo!<y'c:.nťr.'' a lir'Jiloviritl vlir- na lirált'

"iii'íito) ; Ď.y'tl]t lirlr'b:r'.ch
3I ncmilosÍiul lrr lrtšleclrctrrélro, lr ř 'Íšnélro - l j5 na r lLlzno od scl;r:; nébrž ba; zt lt:tšic

:; ': l .nr] s. vt:Ll irí-tn, zcsj" lr l 'ne - 36 ttu:zi t iett l  z:ttíl l t '  l l t l l ;ol lň; z úmrysIcl úrrr.vslrrě, včdtl-
nri; : losl š1l ir ir lost, _ 38 uJrrzý t lorl:.žující slovo: orlpl l i l :u7c od1-. iácí (:.rsi narážlia rra Jr. lš-
tovc c}rovl i irí ] i .: ]trr l i l i  J i řínru) -.tro ru:suě<lo:ného nepřÍpr?i: lŽt rr,:poslouchati l ' ret louče-
trého, rroz:ts'-čl. lr iélro _ lLl ut1stře!: lr ie r.ýslr.al ' .a _ 42 prt l:.;:]: l iš :c.t l . l:rr7Í protožc isou
i i říjctnlró, zavÍdrijí, 1;l lrrrrort; urYl ' ' td lc l l]tor '/ržlró _ 43 t lt.!porna otlnDrujjgi; Ir l l toní
uělr lui a pUš:|i 1icló 1.:1rj lr lv: i , l l rí a př itorlt i lštĎ c]rt,.;í a. 7, i) ir l]! ií _ 45 ial;o / iosl1, la; t ' i .
1l lvnř" nl i;Ll lrnr:í-ě; ]tněu s;ni:cl ' ttr lrněv ncŽ výsiněclr - .1l] t:]třcslLt šrirttroiu, šelestrr - '
5L utl l1:, lt,1 . ' 'Žri . ' .c i l . ,-, rreusIi i ic _ ó2 t lc i:;e tta lírLi t i:. i  lr:r ] ir lr.; ' . iÓ řr:či ' r.adr- - 5l] slrosYlrutí
výi-rružnÍr - 5i l  iest ríaln{ lr l:t lí si t lonrí' ieií. l:íih v.\t l j  - '|>3 ri i ,:!ui: l  př. ic ir1'.zí nrlr, zíslrťi-,., i i
_ 57 jde ia!: l  i . l , l  šlt l ,t, l ře. ir l l : to ' i:rJ ir l  rra. t i iát l i i i ,  i t lrrt1t ' l ' ;  k'1l '-: sc l ler la 1Íiplcte..kde sc r.] ir
včcí začnorr nlr ist cír]icvrr i hodnosl 'á i i  _ 57-58 bti:,ťi ptř ie :1l l:. l; ' l t . . {i. bí'r 'ají rťl 'znic3 -.

59 se uroon:l| i  i 'J.rovneti se; nrnie r l l  : lala l i . . jdc t l  z] l i i -o .. íic lr idsrl l  radi ' . j i  _ 62 prauda.:
tj. pi 'avr' lrr 1-f" ' . ' , '  J:: l lr;íi ví; 'n, 1lravé trč.. 'tr i  í,".c sitr lt1č s í)i i;t lt l ' l - l-t) i  ,t l i|: ': i . i: :;. l .: l:. '1 1-\1i]]!-sl

} - I I I , AR IUS  L I ' I
TRA I {TÁT  K  PANU  JAN

oMĚť, i IC I i Ý
a , v I . l  P .OŽ} IBE I t I i A

Nová polcrnicliá vlna Se zdvihla v šedesátýclr ]etcch ] 5. stolctí. Na řírnskó
Stranč ji 1lřecistavoval l i lavrrč řIi larius Li|"omčlřický a jclro rlruŽina. IIi larius I,ito-
rnčřiclrý (i. i12.i468)' býr.alý P.okycanův Žák' pi.cstoLipil Za pobYtli v Itáii i asi
r ' l t ' tec l r  i451 -1455, ncjspíŠe v naděi i  na rychlejší kar ióru,  ke kato l ic ismu; r .  i462
lryl jnleno.' 'án spr:lvceItr (administrá|"orell l) praŽsliéIro arcibiskupství. Jcště přerl
zrušelním basilrljsl iÝclr korn1lakbát (31. března 1402) a slroro jako úvod k rrčrrru
vzni}ily nepocliybnč za Il i larior-v ťičasti dva laLinské Soupisy Žalob proti rrl, i ' lkvis-
tůrll a pozdč'ji rozpoutallr I.i i lariova drttŽina proLi l irti l i ncnávistnou kampařr,v rríŽ se
uŽír'alo zbrairí l iteitirnít:lr i Živó]ro slova (kazaLelsky Fli laria podporoval zejména
lianovník pi.aŽslré kapitrrly Vác]av l(řiŽarro'rsi i i-). V souvislos'ti s tínr -ce rozviIrula
prudká učenccliá l iLcrární polcrnika rnezi IIi larienl a Ilokycanotl.

Z FIiiarior'ýclr projevů otiskujerne .I,ruil.Í.úi. i,: 7ltnu ,]tltt.:,i l i : j iožmberlta,
IIi larius v něrn př.cclstavrrje odboj proti králi JiřÍmu, Ii nčnrttŽ došlo po zrl lŠen'
komp.}it [, jri l io zcela oprlivněnÝ po r'šcclr stránkáclr a lricclí pro nčj získat i onu
t]l.rst, katoiicl i i 'cir l;{"avů. která scLr' l.áVala v neulrali|-č nebo tlokonce šia S kráIem.
.fraktát viliriiii .r. ].:','čtnii r. !'1$6.

C t v r ' L ý  I o Z d i e l

1roli i lrclá ;1 yyličuje rlruirri 1li|íčinu, točiŽ liř ' ivťr přísahu.

i)ruirá viira Ji i.íi iovl jcst položena, Že jesi, křivý příseŽirík, jakož rra-
pi.eci dol,lrriuLo. Ncb l,o jcst všecko př'estťrpil, k černu královó všicl<ni jsú

zavázáni Z ol)ccnÓho přáva' ir potom to, k čemu Se SáIn dobrovolně veiikú
přisahťr nad jiné krá|e zavázal. Najpri,é král nrá súd a Sp]-a-'.cdli losi milo-
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radóji se vhotlnýrn způsobetrl
dolí. t lol.ů - l .!1 sp spť s).pc sc,
)ur toucnc ,  \ .  budou( .nos l i  _  2 i t
jně udělají ciryl]u, přeŽenou . '
túv a kráiovnin v]iv na lrrále

tlzno od sebe; nébrž ba zuetšie
oř'; z úmgsla úmyslnč, y[d6-
e odplácí (asi narážka na Još.
új.rďlr rr l 'poslouc'Ira t i  nepouče-
) '" l:./.,rJŤ :anl:u j i  1lro(ožc jsou
odPlrno ocporrrt.ící; lakomí'

,?u|.:1í 
_ 45 iako Á.osÍ'ka..tj.

48 chřesll't šramotu, šelestu *
lské i'eči, raíl]r - 53 strašliutÍ
přichtizé pťíc,ttázi mtr, získává
ťeÍ se hel.Ia připlaÍe: kde se clo
:lutortt: tj. b-r'?va3'í různice *

- {l0 radše radiiji - 62 prauda:
nem) : nd|elclr l il] :.:llrj' vÝrtrvsl
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tech 15. století' Na řírnské
Ieho druŽina. Il i larirrs Lito-
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I skoro jako úvod k němu
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iokycanou.
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k němuŽ došlo po zrušení
lriedí pro něj zíikat i onu

ebo dokonce šia s králem.

křivú přisahu.

ivý příseŽník, jakoŽ na.
)mu králové všickni jsú
l sám cioblovolně velikú
úcl a spravedlnos| milo-

D vati. Tak die svatý David: ,,Milujete-li spravedlnost, pravdu mluvte, jenž
súdíte zemi.,, Neb na krále příležÍ súd a spraYedlnost a nuzných oprava,
jakoŽ die svatý Jeroným: ,,Na krále slušie súd a spravedlnost a utištěným
pomoci' krve nevinné nevylévati, pocestnému, sirotku a vdově pomoci'
mordéřóv a svatokrádcí netrpěti... Pak, drŽel-li jest on to, tato země to
dobře vie a najlépe páni, jenŽ mluviece o své svobody a spravedlnosti, ot
něho nic jsú nemohli mieti, ač jest nětco ve dsky vešlo, to buď pánóm
poručenot Města také by uměly pověděti svá bezprávná trápenie, šacován'ie
a honěnie do svého měšce.

Také král křestanský má křesťanstva obhajovati; tak píše svatý Isio-
dorus. Tot jest pak dobře Známo, jak se jest měl on k křesťanóm: dopúštěl
velmi veliká bezprávie a trápenie.

Najprvé jakés právo duchovnie na ťathauze dopustil: jako by se pra.
néř prostřed kostela treíil, tak duchovni súd na rathauze. Tiem právem
všickni křestané obséláni a trápeni.

Druhé, že dopúštělo aby v nižádném cechu nebyli přijímáni do řemesl,
kto se s nimi nesrovnávají.

Třetie, aby Žádný nemohl sobě domu v Praze kúpiti.
Čtvrté, když dobří křesťané svátosLí potřebovali, byli vysoce trápeni,

pohřebi jim bráněni, křest a jiné svátosti.
Páté všickni kněžé a praví faráři v Praze kostelu pražskému poslušen.

stvie otjati a jich všudy vstrkáni.
Tot ta obrana křestanskál Ač řieká' že ,,já žádného ot viery nenutím..,

ale vnukne úřerlníkóm, konšelóm a popóm Svým: ,,Trapte je, jakž muo-
Žetel Ját se toho učiním nevida. Proto kleště kovář jmá!.. Když mu žaloba
přijde' tehda se hněvá a jako by jim hrozil. A potom poděkuje, že jsú je
trápili, jakoŽ se to v skutce mnohokrát shledalo. Praví opět, že žádného
neutiskuje ani svozuje, ale jest věc svědomá a vědomá, s kým a kterak
mluvil, chtě jeho od poslušenstvie svésti, jak s nimi rady tajné často mieval,
a to vše, aby své kněžie měl a naše potupil.

Také král má kacieřstvie vypleniti, jakoŽ die svatý Augustin na čtenie
svatého Jana, že,,Agar, děvka Sářina, znamenala kacieře, Sára křesťany
dobré. I kdyŽ Agar zbita byla ot Sáry, panie své, a túžila anjelovi, řekl jest
jí anjel: Vrat se ku paní své. Proto byla bita, aby se navrátila. Proto krá-
lové křestanští jsú proti kacieřóm, aby se navrátili. Nedivte se tomu, že
se moci světské hýbí proti mrzkým rozptylatelóm cierkve svaté, neb byé
se nehnuly, těžký počet vydadie pánu bohtt z královstvie svého. Nabo-
clrodonozor, král cizozemeco vydal velikú pokutu, kto by sc rúhal bohu
židovskému, vida, Že ti třie mládenci byli ot boha z vohňové peci vysvobo-
zeni. Kterak se nemaji hnúti králové křesťanšti, vidúce, že skrze trr ne.
toliko tré lidí, ale všecko křesťanstvo muož vysvolrozeno býti... Tak die ten
svatý.

ic výbor z české literatury ttr2
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Ale tento Jiřík netoliko kacieřstva neplenil, ale naplnil. Vkročiv
úkladně do Prahy, všecky kostely odjal ot moci kostela praŽského, kněžím
kacieřským do Prahy a do všie země pomohl; pány a jiné lidi hrózú, dary,
úřady porušoval, Že k jeho sektě přistúpali. A by byl v tom svém pokoji
déle trval, byl by všecku zemi k svým vopaktátám připravil. Ale již milý
pán buoh neráčÍ déle jemu toho trpěti, neb jest buohdá přišel čas vykúpe.
nie země České. Pak ač koli někdie zjevné kacieře pálil a hubil - ale takét
ryba rybu jie -, však toho neutratil Rokycana, od něIrož všickni kacieři
utracení se nedělé. Neb když umierali, pravili, Že je tomu Rokycan naučil.
I podnes něk eř.í na Novém Městě praŽském jsú a někteří ještě sedie u vazbě,
ješto to vyznávají, Že ot něho mají. A těm se nic nestalo pro jeho Rokycanu.
A toho i podnes nechá pro plémě, jeho následuje, jemu se klaně, jenž jest
vrch a studnice všeho kacieřstva v zemi České.

Tyto i jiné povahy jsú krále pravého. Ale Rokycan, jeho prorok, jenŽ
se literú obierá, ten jemu radil. které jest právo králóv pohanských, jenŽ
jest psáno v prvních Knihách královských: ,,Řekl Samuel k lidu: Toto jest
právo krále. Syny vaše vezme a zdě|á je úředníky a robotěze a ř'emeslníky.
Dědiny vaše a vinice a olivovie najlepšie odejnre a dáť služebníkóm svým.
obilé vaše a poplatky viničné pod desátky uvede a bude odtud platiti slu-
žebníkóm svým. Služebníky vám oLejme a přistaví k potřebě své. Stádo
vaše zholduje, a vy budete jeho služebníci... Toť právo krá]e ot buoha za-
vrŽeného, jako byl Saul. Všickni mohú makati, činilJi jest on to, co proro-
kováno Samuelem. Ale on vŽdy praví, že jest králem křestanským přes
přísahy obecné. Kterúž jest přísahu učinil? Aby vyplenil neposlušenstvie
z země České. Toho jest nezdrže|, a tak přísahu proměnil. Pak, poněvadŽ
křivá přísaha z úmysla, jako die svatý Tomáš, sama v sobě jest hřiech
smrtedlný, neb zavierá v sobě potupu bož|' jakýž koli člověk slušnú věc
nenaplní, nemuoŽ jie bez hřiechu smrtedlného zrušiti, aniž jí sám rozum
a výklad dáti. I poněvadž křivý přísežník nenie hoden duší spravovati,
jakož die otec svatý Urbanus, a duše většie jest a draŽšie neŽ tělo, jako die
pán buoh, nad to Jiřík nenie hoden země České spravovati pro svú křivú
přísahu. A k tomu hledě otec svatý jměl se k němu, jakož naň jest slušelo.
Pak pomsta křivé přísahy jest velmi těŽká' neb podlé práva duchovnieho
i světského takoví jsú narčeni a cti zbaveni. Také nikdy nemohú býti
svědkové, by pak se toho pokáli, tak die písmo. A poněvadŽ tento člověk
pánu bohu a otci sval"ému nezdrže| jest přísahy, nenie co jemu věřiti, by
prostému člověku přisahu zdržel. Tak se píše v koncilium toletánském:
Nemuožt lidem býti věrný, kto bohu jest nevěrný. Aniž jim má býti věřeno,
kto ot sebe viery pravdy otvrhli; leč samému svému Rokycanovi, jehožto
přísahu viece sobě váŽi neŽ|i kterú jinú, a on jeho rozhřeší moci svú, jieŽ
nemá, ot přísahy otci svatému učiněné.
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Nenie také jemu spomocno' ale viece k zatracení, což praví, Že té pří.
saze jest rozuměl jinak a Že nikdy jest nemienil odstúpiti ot obojí zpósoby
přijímanie, by jemu mnohá jiná byla slibována. Najprvé, jakož die svatý
Isiodor, jakýchž koli lstí slov kto přisahá, však pán buoh, jenž jest svěclek
svědomie, tak to přijímá jako ten, jemuž se přisahá, tomu rozumie.

Druhé, že přísaha otci svatému učiněná jim samým má býti vyložena.
A že otec svatý vykládá ji, aby se ve všech ř'ádiech a svátostech, a zvláště
v přijímani těla boŽieho pod jednú zpósobú srovnal s krály křestanskými,
i mát tak býti rozuměna.

Třetie, přísaha nemá býti závazek nepravosti a tak nemá niŽádného
podvésti. NemuoŽt on učiniv tu přísahu otci svatému jie jinak než otec
svatý vykládati.

Čtvrté, kdyby tak bylo, tehda každý mohl by zniknúti křivé přísahy,
i svatý Petr byl by se vymluvil, když přisáhl, že nezná člověka. A tak
nikdyž žádný by křivě nepřisahal, i bylo by daremné božie př'ikázanie:
,,Nebudeš křivě přisahati;.. a opět: ,,Nevezmeš jména boŽieho nadatmo,..
točíš křivě. Neb toho, čehož nenie, pán buoh nebrání, ale co muož býti
a nemóž křivě přisáhnúti kto, leč se nestane dosti tomu, komuŽ jest při-
saháno, a Že otci svatému přisáhl, a jeho svatost praví, že jí nenie dosti
učiněno, tehda jest křivý otci svatému přísežník. A takový každý jest horší
nežli mordéř, neb tento tělo, ale onen duši zabijie. Také nenie hoden žád-
ných úřaduov, ani duchovnÍch, ani světských, aniž viec muoŽ přisahati,
neb jiŽ jemu nemá býti věřeno. Tak práva duchovnie i světská svědčie.
Neb kto jest nevěren pánu bohu, proti člověku svědčiti nemá, aniž právo
mrzčejšieho hřiechu má, by tak hanebně ote všeho súdu odstrčilo jako kři-
vého přísežníka. Tot jest druhý kus jeho ssazenie.

Ncdpis.. rozdÍel oddíl' kapito|a; poklťtdti uvádí, vykládá _ 7 položena uvedena -
5suatý Daoid: izraelský král (asi 1013-973 př. n. l.); cit. Moudr. 1,1, jejímŽ auto-
rem podle tradice není David, ale jeho syn Šalomoun _ 6 příIeží náleži, přísluší (jako
povinnost); opraua ochrana, záštita _7 suatý Jeroným: cit. Commentaria in Iereml.am
prophetam (Výklad na proroka Jeremiáše; PL 24,843) - 70 ienž mluuiece o. . . ktei.í
stojíce o . . ., žádajice o. . . - 17 ve dskg do zemských desk (tj. knih, kam se vpisovaly
mj. královské majestáty a privilcgia) _ 72 poručeno odevzdáno, svěřeno (posměšně);
šacoutinie a honěnie vymáhání (daní) a shánění _ 73 do soého: tj. králova

' 14 IsÍodorus Isidor ze Sevilly; volně cit. Sententiarum libri tres (Tři knihy úvah;
PL 83' 727) _ 77 prdoo duchounie: duchovní soud' jehoŽ sídlo bylo na Staroměstské
radnici, měl právo soudit kněze i laiky pro nábožensko-mravnÍ přestupky _ 18 na
ruthauze na radnici _ 79 obséIóni obsíláni, povoláváni před soud - 20n. Druhé... tře-
Íťe... atd. za druhé... zatteti... atd. - 2I se nesrounúuají nesouhlasí, nejsou stejné
víry (tj. podobojí) - 23 dobří křesťané: příslušrríci strany podjednou _ 25 praví Íádně
ustanovení (tj. podjednou); kosÍelu pražskému poslušenstuie.. podřízení konzistoři
podjednou, která měla sídlo při Svatovítském chrámu na Hradě _ 26 iich jejich (ti.
utrakvistů); otiati... ostrkdni sesazeni.. . dosazováni

147



28 popóm kněžím (hanlivě) - 29 idť se toho učiním neuída budu se tvářit, že to
nevidím - 31 u slcuÍce ve skutečnosti, skutečně _ 32 ani suozuie ani nesvádí, nepře-
mlouvá; suědomd a vědomd dosvědčená a známá - 33 od poslušenstvie.. od poslušnosti
Římu, církvi katoljcké

35 suatý Augustin: Expositio epist. ad Galatas (výklad epištoly ke Galatům;
PL 35' 2132); nikoli výklad evang. Janova - 36 Agar, d.ěuka Sdřina.. sluŽebnice Abra.
hamovy Ženy Sáry(srov. Gen. kap. 16) -37 túžila žalovala _ 40 se hýbttáhnou; proti
rozplglatelóm proti těm, kteří narušují jednotu církve; Ógí kdyby - 47 Nabochodono.
zor.. Nabuchodonozor, babylónský král. ze 6. stol. př. n. l.

47-48 ukročiu úkladně do Prahg: míněno Jiříkovo dobytí Prahy r. 1448 _ 49
hrózúbrozbami-50 porušoual kazil;/c jehosektě: kutrakvismu-51 ksuýmuopakld-
IrÍm.. míněna korrrtrraktáta (posměšně označena jako opak toho, co věři l i otcové) - 53
někdie někde - 54 n,eutratil nczahubil - 55 se neděIé nel^iš| se; že ie tomu Rokgcan na.
učll.. míněn zřejmě podnět, který dal Rokycana svými kázáními vzniku jednoty
bratrské - 58 pro plémě na plemeno, na semeno

6o pouahg vlastnosti, znaky - 61 liÍerú literou, tj. Písmem - 62 Samuel.. poslední
z izraelských soudců, který pomazal Saula na krále, ač se předtím snažil odvrátit
lid od nastolení království - 63 robotěze robotníky - 64 olioouie olivové háje - 65 pod
desdtkg uuede naříd'i, aby z nich odváděli desátky (desátý díl výtěŽku) _ 67 zholduie
vezme jako daň' přisvojÍ si _ 68 ošickni mohťt makatÍ všem je hmatatelně zřejmé'
očividné - 69 uždg přesto, přece - 70 přes přísahg obecné skrze obvyklé přísahy (mí-
něny korunovační přísahy krále Jiřího); abg ugplenil neposlušenstuťe že vyplení nepo-
slušnost (tj. papeŽi); míněna tajná přísaha Jiřího při korunovaci (6. května 7458) _77
jesl nezdržel nedodržel; proměnil porušil - 72 suatý Tomdš: Tomáš Akvinský (Í 7274\,
tvůrce oflciálnÍ Íilosofie katolické církve; cit. Teologická summa II, 2, ot. 98'3 _ 73
zauierd zahrnuje _ 74 rozum smysl * 76 Urbanus: papeŽ Urban III. (1185-1187)' cit.
podle Dekretálů Řehoře IX. (Friedb. 2,362) - 76-77 jako die pdn buoh: podle Mat.
10'28 - 78 iměI se k němu choval se k němu _ 79 pomsta trest _ 8o narčeni obviněni -
83 u konciliumtolekinském v usnesenÍ koncilu v Toledu; cit. 16. koncil z r. 693 (PL
84, 543)

88 nenie. .. jemu spomocno není mu ku pomoci _ 97 suatý Isiodor: Isidor ze Se-
villy, Sententiarum libri tres (Tři knihy úvah; PL 83' 634) _ 95 abg se srouna| aby
jednal shodně _ 10o zniknúlÍ uniknouti _ |o7 že neznd. čIouěka.. srov. MaL. 26,72 _
1o2 daremné nadarmo, zbytečné - 103: Lev. 19'12 a Exod' 20,7 _ 7o8 mordéř vrah -
Llt jest neuěren nevěří _ 172 mrzčeišieňo hanebnějšího' potupnějšího _ |13 kus jeho
ssazenie čIánek, zdůvodnění návrhu na jeho sesazenÍ

Dev á t ý  a  p o s l e dn í  r o z d i e l

drží v sobě mnoho příčin, proč páni a města i všickni Čechové nejsú jemu
povinovati Žádnú pomocí a jest obnovenie prvních všech řečí krátce.

Desáté, neb jest ssazerr s stolice královské, a ssazený podlé práva po-
čítá se za mrtvého, neb degradacio točÍžto ssazenie jest mors civilis, točíž
smrt světská, a jal<o smrt všecko rozdělí, tak ssazenie. Dokudž tehdy Jiřík
byl Živ. točíš cierkev svatá mněla, že držeti bude, co přisáhl, měla se k němu
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jako živému synu a údu, neb spravediivý, točíž křestan, živ jest z viery,
byla jemu Země jako živému údu poddána. Ale, kclyž jest umřel, skrze
nevěru a neposlušenstvie' jsa úd uřezaný a mrtvý' jiŽ všickni Čechové jsú
jeho zproš|ěni a již hlavy světské nemají, aŽ i milý pán buoh rrám pána dá.
A jako žena po smrti muŽe svého jest jeho zproštěna a muoŽ sobě jiného
pojieti' a by pak první z mrtvých vstal, nebyla by jemu manŽelstvím po-
vinna, tak jest on již ssazený své koruny české umřel a ona móž sama sobě
již jiného pána vzieti, by pak on dnes se k vieř'e křesťanské obrá|-il. A tak
páni nejsú jemrr viece povinovati jako mrtvému a ssazenérnu.

Nadpis: drži o sobě obsahuje; pouinouatí povinováni; obnouenie nové ur'edenÍ,
shrnutí; pruních dť'ívějších - 7 desdté za desáté _ 2 točížto totiŽ' tj. _ 4 mněIa domní-
vala se _ 6-7 skrze neuěru pro nevíru _ 70 pojieti vzíti si (za ntuže); a b11 a i kclyby

PoLITICKÉ MANIFESTY

S rostoucím významem veřejného mínění (podmíněnýnr zejrrréna zvýšenou
ú]ohou měst v státním zřizeni, která byla dědictvím revolučníclr vymoŽenosti)
docházelo i ke skládání politických manifestů. Některé byly adresovány určité
osoběo ale jejich známost nezůstala omezena jen na osoby, které k nim daly podnět,
nýbrŽ pronikaly v opisech i do širších kruhů. Tím přesahovaly rámec projevů sou-
kromého rázu a stávaly se literárnírni fakty. Po stránce literárního ztvárnění jsou
na stejné výši' jaké dosáhla soudobá publicistika.

PoSLÁN Í  HRADt rCKÝM.  oREBSKÝM r \  PARDUBSKÝN{

Tento manifest, vydaný počátkerrr roku 1469, je výrazem naděje, že po z|ém
roce 1468, který znamenal pro krále Jiřílto a utrakvistické Cechy těŽké zk.oušky'
obrací se situace k lepšímu. Dobrou předzvěstí byl vpád Václava Vlčka z Cenova
do Rakous a značná obětavost, kterou projevili čeští stavové povolením silné
zemské hotovosti na obranu proti králi Matyášovi.

Manifest sloŽil nejspíše krá]ovéhradecký farář Martin z Krčína, jeden z prvnich
organizátorů jednoty bratrské. Proti nebezpečí, v němž se Čechy ocitly' viděl autor
ochranu v mravní nápravě všech stavů. Přitom vyniká kromě příznačného národ-
nostního důrazu autorův zřetel sociálni; obrací se zvláště proti lakomé, pyšné
a zbabělé šlechtě, nezaponríná však ani na kněŽstvo obou stran. Jeho národní dali-
milovské sebevědomí, vyznačující se až Inesianistickým rysem' neváhá spojit úctu
k ŽiŽkovi se vzýváním národnjclt patronů Václava a Vojtěcha. Mezi soudobou
publicistikou vyniká Poslání svým lidovým zaměřením.

AIe i kráI i kniežata i zemané nerozomějí tomu, proč róznici v Čechách
vŽdy často mievají. Proto, že hady a ščíryv ňadřéch svých chovají: Němce,
mnichy, jakž ocl Korutanského Jindřicha aŽ do tohoto času róznici činie.

-5-

149



10

15

25

30

A dobřet radila Libuše a onen kněz řekl: ,,Ven z Čech, zlá německá dušel,.
Nu, takto kdyby tak král učinil neb knieŽe které' jako onen učinil, ješto
zemi svú a jazyk svój miloval a dobrého jména po sobě ostaviti Žádal jako
kněz Viktorín, rek udatný životem svým, aby dal každému sto hřiven
střébra neb zlata, ktož by mu sto německých nosóv přinesl neb uherskýchl
Ale divím se toho do nich, nepomnie-li na to, čili nevědie, čili jim lakomstvie
nedá aneb svého jazyka nemilují a o svú čest nedbají, po dobrém jménu
nestojie, a majíc dosti střébraiz|ata. Ó, kdes ty, malý Jindříšku, aneb ty,
Žlzuo? Jižé skóro ostatek zalryne! Pomoz, pane bože i svatý Václavet Pro
buoh a pro své lepšé nazřete v to, však se na zámcéch a na městech ne.
skryjete! Nedajte se šáliti s obú stranú, páni, těm kněŽím, ještoť róznici
činie a vás vespolek vadie. Všakt náš buoh v nebi, ne v Římě. Ten zemský
zahyne, jakož psáno, a nynie čas přišel jeho skonánie.

*

Lid obecný sedlský, změň oděv svój a chodl Přestaň tancóv, kostek,
pýchy' krčem, kokotóv spúštěnie, zlých schodóv. Buď v sprostnosti, jakožt
na tě slušé, poniž se a pokoř se pánu bohu a čiň pokánie, nevýše se, nebť se
před pádem srdce povyšuje. A ty, Kafarnaum, Česká země, vysoko sedíš
a zvelebil tě buoh nad jiné; třebat ponÍžiti se, aby nesstúpila aŽ do pekla.
At by se to písmo také nenaplnilo nad tebú nynie: ,,Zahynula památka jich
s zvukem jich... Pohleď, co se Tróji stalo, Jeruzalému, téžt se stane i Římu.
Přestaň pýcha vysokých, zeman' pánóv, svrzte s sebe pýchu, s koní ozdobu,
s vozóv okrasy, s těl svých měkká rúcha, zbytečnost chudým dajte. Měst-
ský lid odstup od lakomstvie a od okrasy všeliké, řemesla pyšných řemesl-
nÍkóv složte, chudé přehledujte, kterak sú živi, cizoložstva stavte, falše vy.
plevte. Všickni vuobec od pastuchy pokánie čiňme za naše těŽké hřéchy,
neb smy všickni shřešili, všickni pokánie potřebujem. Milostí jeho přestaň
zpita poddaných, nadutie bohatých, chudých kleveta, svár a zlost. Man-
Že|ky vstupte v čistotu, vdovy vstupte v svój stav, panny v pokoru. Pře.
staňte všecky hry i kupectvie ke hrám, k pýše a prázdnostem. Všeliký
odvrať se od své cesty zlé a nespravedlivé a vstup v zákon řádu svého, at
přestanú zlosti a rozmnožé se ctnosti. K dobrému náchylni budte všickni
miluiíc se vespolek, rozněťte v sobě oheň lásky. ČiRte skutečné pokánie.

Zemané, páni, kniežata, král, čiřrte pravdu poddaným svým, krčmy
složte, kdež silnic nenie, neb se v nich mnoho zlého děje, a toť vše vám za
vaše nehty puojde. opravťe tol Lépeť málo maje jíti do nebe nežli s mnohem
do pekla. Lesy na spravedlnosti prodávajte chudině, at se potřeby dějí
řemeslné všemu lidu vuobec pro potřebu země, v svornosti jsúc všickni.
Rybníky netopte zemé a dědin nekazte oráčóm. Ať k městóm nejdú k šan.
troctví, neb za to věčnú rnúku vezmete a trpěti budete, nebudete-li se horce
káti a neopravíte. Třebat se lekati, jestit proč a zač,. Rytieři, pomoŽte svo.
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Uech, zIá německá dušet..
E' j:!o onen učinil, ješto

bod všem pravým, od nátiskóv je vyprošťujíc pomocí vaší a obranú. Knie.
Žata, sloŽiec pýchu pokorni v pánu bohu buďte, obraňujte dobrých, z dě-
tinských skutkuov vystupte, radu múdrú mějte, zlé sužujte, dobrým po-
máhajte spravedlnost činiec všem vuobec, úředníky spravedlivé, lítostivé,
dobrotivé majíc, šlechetnost milujíc, na modlitbách ustavični, čisti myslí
i tělem, milosrdenstvie a lítost i trpělivost nad svými poddanými majic,
štědře chudé darujíc.

Král ustup lakomstvie svého, šiř dobrotu spravedlnost miluje, Žád-
ného neutískajíc, spravedlivým pře pomáhaje súdem pravým, milosrden-
stvie čině v tom, radu věrnú maje, ne lakomú, sirotkóm a vdovám sprave-
dlnost čině, je ohajuje, almužny chudým dávaje, věrným pomáhaje, je
milujíc a štědře daruje, poddané v uopravu maje, zlé sužoval, nepravost
a hřéchy tlače, pravdu milujÍc a obraňujíc šířil, v pánu bohu náboŽný a po-
korný jsúc, súdce, úředníky maje spravedlivé, dobrotivé, milostivé, chudobu
dobrovolnú milujíce a sílu pravdy majíce, lakomstvie se varujíc a dobré
věci milujice a obmyšlujíce před bohem i před lidmi. Neb tehdy dobře krá.
lovstvie spravuje se, kdyŽ vyšší jsú podlé práv živi. Úředniky takové i vlá-
daře a správce maje, aby dobrých obhajovali, pravdu, spravedlnost, milo-
srdenstvie a lítost majíc nad nimi, obmyšlujíc všecky věci dobré vuobec,
po všem království ctnostně Živi súc, pokorni byli, k dobrému náchylni,
nepovyšujíc se jeden nad druhého; poddané milujíc, pravdu boží a spra-
vedlnost v nich rozšiř'ujíc, násilníky, lúpeŽníky' mordéře, prázdné a zahaleče
aby vyplevovali, k dielu je tisknúc, dobrému učéc, dobré milujíc, nad nuz-
nými a chudými lítost majíce, jim pomáhajíce a je štědře darujíc. Na těť
to, králi, najvýš slušé, nebs ty najvyšší, maje moc a múdrost, aby zpravil
a zřédi|, zpósobil oba dva stavy: světský i duchovní, zpytuje se a shlédaje,
jak sú živi.

Měštané, řemeslníci, spravedlivě řemesla dělajte, zemi přisluhujíc,
všem lidem - hostem i domácím - v milosti a s láskú, varujíc se lakomstvie,
majíc řád nad sebú zpósobený, v spravedlnosti je přchleduje v městech
i v městečkách. Kramáři, spravedlnost na vahách, v kúpi i v prodaji za-
chovajte! Tarmarčníci, šantročníci nepotřební, ustupte svých obchodóv
nespravedlivých, chleba sobě v potu tváři dobývajte, činiec pokánie. Pře-
kupníci v soli, v herincéch a v jiných potřebných věcech k řemeslóm, všem
lidem tiem s milostí, v lásce přisluhujíc, hřéchóv se kajte, spravedlnost za-
chovajte, mieru pravú dávajíc vedlé milosrdenstvie a lítost bližních majíc
bez přísah, bohdákanie, lstí a věrovánie.

Sedláci, nedržte lakomě, prodávajte na spravedlnosti, nezadavuj jeden
druhého, netiskni, netrap. Styďmy se před tváří boži, ano se toho mezi
pohany neděje jako mezi námi; okolnie země se nám smějí. Kupci, formané,
zemi potřebami Íidrujte, spravedlnosti užívajíc. Neoklamávaj jeden dru-
hého a s milostí jeden druhému přisluhuje. Jimž silnice a cesty z měst, ze
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vsí opravujte, aby potřeby mohli zemi vézti a škod nebrali na koniech, od
lúpežníkóv jich varujte, mýt nespravecllivých z nich nebeřte. Hej, opravme,
vystupme z těch obyčejóv pohanských, jenž boha neznají, všakt to na
křesťany neslušé! Napravme se na cestu pravú.

Sedláci, zemi ořte, kopajte zahrady, zemi klučte, ať se zádavu neděje
v lidu, potřeby všem k živnosti dávajíce, jenž jest najúžitečnějšé nade všec-
ka řemesla, pánóm spravedlivé úroky dávajíc. Pání z nich bezprávných
úrokóv, poplatkóv, daní, šosóv, vin nemají bráti' násilé, křivdy jim neči-
niti _ prosímť vás, nehněvajte se na mě, Žeť vám pravdu pravím -, skrovnú
potřebu všickni majíc, oděv a pokrm, jakž na které slušé, ne kaŽdý s koře-
ním, někdy také s petruželí, lidé prostí ne vdy ryby a herinky, kyse|o,
hrách, topenku; neŽtakéŽ chce chudý živ býti jako bohatý. Ach, kdy dobře
bude, rrelakomme, však sme sem nic nepřinesli, málo vezmem' brzo sejdem,
jako květ sprchnem, kde sme, odkud sme, kam puojdem, kde budem, po.
znajme a pomyslme na to a opravme' nebt dobře nebude dokudŽ neopra-
víme. 

*

Všickni nad sebú, nad húfy správce zřiediec, miesta pilni súc, osadiec
stráŽe, a špehéři vuokol pro nepřátely, volajte, zpievajte piesničky: ,,Smiluj
se nad námi, svatý Václave.. a jiné, Žáci letanie: ,,Uslyš, uslyš.., Ženy se
modlte, panny s dietkami plačte, volajte, tlucte, budet vám odevřeno,
proste s doufáním, budet dáno, jakž kto najlépe móž a umie ve jméno božé,
spomoci žádajic od něho, ať ráčí ty krále smířiti, od záhuby této země
vzdáliti i všecky jiné a jinam ráčí obrátiti na toho protivníka Kristova, at
padne moc jeho. . .

Však budete-li vieru mieti jako horčičné zrno a nebudete pochybovati,
vedlé viery vašé stane se vám. Zda|i nepomnite, kterak nás milý buoh
zprostil od mladého kráIe, aneb předky naše, kteříž s máIem proti mnoŽ-
ství váleli? Aneb Žižkat Však světi skrze vieru vysvobozovali zákon boži:
Mojžéš, Samson, Kálef, Jozue, David; a Čechy skrze svatého Václava
a Vojtěcha. Takéžť se nynie nepřátelóm božím stane. Když se najviec při-
chystají' tehdyt pán buoh zruší moc jich, jakž ráčí kterými ranami. Co jste
strašliví a lekáte se a v ouhradu doufáte? Doufajte v pána boha, ont vy-
svobozuje ze všech úzkostí, a coŽ mnozí lidé tupie, on velebí. A doufajmež
silně, Žeť jméno své svaté skrze nás zvelebí, kdyŽ tak učiníme, a chcet je
nám v moc naši dáti, nebt on nikdy r'množství nevítězít Zdali nepomníte
na odolena, kterak dobyl Medulána, aneb na onoho, kterýž erbu lva krá-
lovství dobyl, aneb kterak Jitku, dci césařovu, do Boleslavě přinesl, a ji-
ných písem dosti máte.

2 ščírg o ňadřéch štíry za ňadry - 3 jakž co, kteří; od Korutanského Jindřicha od
doby Jindřicha Korutanského' který se jako cizinec po vymření Přemyslovcri r. 1306
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dostal nakrátko na český trůn; narážka na tehdejšÍ národnostní a politické tře-
nice - 4 rad'íla Libuše a onen kněz řekl: natáŽka na Dalimilovu kroniku kap. 4 (Libuši-
no proroctví) a kap. 70 (o synech kníŽete Soběslava); srov. náš Výbor I' s. 155 a 174
- 5 jako onen učinil: tj. kníže Soběs|av (srov. Dalimilova kronika, kap. 70) _ 6 žddal
toužil, přál si _ 7 kněz Viktorín: Viktorín, kníŽe minsterberský, syn Jiřího z Poděbrad,
odváŽný válečník .- 8 ktož bg mu sto německých nosóu přinesl: narážka na 67. kap.
Dalimilovy kroniky - 70 po dobrém iménu nestoiÍe nestojí, neusilují o dobré jméno -
I| a majÍc když mají; malý JíndřÍšku.. snad jde o slavného válečníka Jindřicha zLipé,
častěji připomínaného Dalimilovou kronikou _ 72 skóro ostatek brzy zbytek lidu _
73 nazřete u Ío uvědomte si to -14 s obťtstranú (duál)zoboustran _15zemský (bůh)
papež - 16 jakož psdno: pravděpodobně na konec papeže wykládáno některé místo
z bible (snad MaL 24,35); skondníe konce

17 chod způsob Života; přestaň tancóo, kostek zanech tanců, hraní v kostky _ 18
kokolóv spúštěnÍe kohoutích zápasů; zlých schodóu nevhodných schůzek; u sprosÍnosÍť
v prostotě _ 79 nevýše se a nevyvyšuj se _ 19-2o nebt se před pddem srdce poagšuje
smysl přísloví: pýcha předchází pád _ 20 Ka|arnaum: narážka na Ježíšovu předpo-
věďzkázy palestinského města Kafarnaum (Mat. 11,23); ugsoko sedíš máš vysoké
postavení _ 22-23: poďe Ž. 9,7 _ 23 Tróji... Jeruzalému.. míněna zkáza města Tróje
v MaIé Asii (vyhlazena Řeky koncem 2. tisíci]etí př. n. l.) a pád Jeruzaléma (70 n.
l.) _ 25 zbgtečnost přebytky _ 27 složte odložte, odvrhněte; chud'é přehleduiÍe věnujte
pozornost chudým; staute zastavte, překazte; ogpleute vyplejte, odstraňte _29 milostí
ieňo z milosti boží - 30 zpúra (m' uzpúra) vzpurnost, odbojnost - 32 k prdzdnostem
k marnostem, k pošetilostem

36 čiňte praodu budte spravedliví; krčmg složte zrušte krčmy (autor doporučuje
ponechat jen krčmy při silnicích pro pocestné) - 37-38 udm za uaše nehtg puojde bude
se vám to zajídat, bude vá'm to nepříjemné _ 38 opraute to zjednejte v torrr nápravu
- 39 na spraw:dlnosti poctivě, bez šizení _ 41 rgbníkg netopte země nezatopujte po-
zemky rybníky (v té době hojně zakládanými); dědin dědičnou půdu, pole; k šantroctví
na podvodný obchod - 42 horce hořce _ 43-44 pomožte svobod. ušem pravým dopomozte
k zÍskání svobod všem spravedlivým, řádným - 44 od ndtiskóu od útisku _ 48 usla-
ulčnÍ stálí _ 50 darujic obdarovávajíce

52 neuttskaitc (absol. přech.) neutiskuje; pře pomdhaje súdem prauým pomrihaje
v přích spravedlivým soudenr _ 53 uěrnú upřímnou, pravou _ 54 ohaiuje obhajuje,
ochraňuje - 55 u uoprauu male maje ve správě, na starosti _ 56 tlače potlačuje _ 59
obmgšIuiíce myslíce na, pečujíce _ 65 prdzdné nepracující, nezaměstnané _ 66 abg ug-
pleuouali aby odstraňovali (jako plevel); k dielu je tisknúc nutíce je k práci - 68-69
abg zprauil a zřédil, zpósobil abys svou správou usměrnil a spořádal _ 69 zpgtuje se
a shlédaie zkoumaje a posuzuje

72 hostem cizincům - 73 maiic řdd nad sebú zpósobený, u spravedlnosti ie přehle-
duje majíee nad sebou ustanovený řád, který se spravedlivě spravuje _ 75 tarmarč-
ntci, šanlročnícť vetešníci, nepoctiví obchodníci (lichváři); uslupte suých obchodóu
zanechte svého obchodovánÍ _ 79 vedlé milosrdenstuie milosrdně _ 80 bez bohddkanie...
avěroud.nie bez řÍkánÍ,,bóh dá., a ,,věru'., tj. bez dovolávánÍ se boha a víry (jako
projevu předstírané poctivosti)

87 nedržte lakomě nezadržujte (výrobky), nespekulujte i nezadaaui nedav, nenič _
84 fidrujte podporujte, zásobujte _ 85 jimž a jim (kupcům a Íormanům)

90 klučte kopejte, p|aňte; zddavu (gen') újma, škoda - 97 k žiunosti na živobytí
- 93 šosdu, uťn poplatky z domů (statků), pokuty - 96 ne odg ne vŽdy; kgselo polév-
ku z kvasu - 97 topenku topinku _ 98 nelakomine nebudte lakomí, chamtiví - 99
sprchnem opadáme
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7o2zřiediec us LanovÍce; miesta pilni súc hledíce si stanoviště ; osadiec strd,že rozm|s.
tícehlídky - 103 a špehéři ouokol neboť jsou vyzvědači okolo - 103-104 Smilui se nad
ndmi, suatý Vti:Iaue,: stará pÍseň Svatý Václave, zde uváděná slovy 3. sloky (viz i  dále:
spomoci Žádajíc orl něho) - 1o4 žtici klerici, nižší duchovní; Ietanie litanie _ 707 spo-
mccÍ porncci ; atró 'čÍ. Q1 kráIe smířit i: t j '  J i řího z Poděbrad s Matyášem Korvínem,
králem uherským - 1'08 uzdtilitÍ odvésti, odvrátiti; na toho protiunÍka Krisťoua: proti
Turkům

tto iako furčičné zrno: bibl ické přirovnání (srov. Mlt. 77,20) -|t2 od mladého
&rdle : Le-i is lava Pohrobka, za iehož vlády byl i  utrakvlsté (i podle j iných bratrských
svěd:ctví) v tíživé situaci; patrně k nim patř i l  i  autor skladby _ Í13 udlel i  válčil i; uy-
su.lb. lzcual i  zd,t ln b. lžt bojoval i  za svobodu božiho zákona - 774 Mciž4š, Samson,
Kdlef ,J. lzuz, Dluid: postavy bibl ických vůdců izraelského l idu - 117 strašIiuí bázl iví;
v ulhral.u v opevn5ní, v ochranu _ |20-12I nepcmlite na odi lena nepamatujete na
o1c lena;  oh las  D l l im. lovy  k ron;ky  kap.  47;  o l l l en  p ř i  ob léhání M ' l ána  p řep lava l
řeku a ukázal vojsku přechod - \27 MedukÍna M'lána; erbu lua krdloustuí dobgl: na.
rážka na 43' kap' Drl imilovykroniky; jde o Vladislava II. - t22 kterak Jitku'.. př i .
nas l . .ne lážk1 n1 4- ) .  ka . l .  Dr l im: lovy  k ron iky ,  na  to ,  jak  B ře t i s lav  I .  unes l  J i tku  -
723 pisem písernaýclr památek

ŘgHoŘ z  HE IMBURKA

K českým politickým manifestům se řadí i-latinsky psané projevy německého
státníka, humrnisLicky vzdělaného právníka Rehoře z Heirnburka (t 1472)' od
r. 1466 rádce Jiřího z Poděbrad v zahraničních záleŽibostech. Ten|o bývatý účastník
basilejského koncilu a Stoupenec reformních snah namířených proti vysoké církevní
hierarchii, který byl stíhán i papeŽskou klatbou, háji l hned po svém příchodu
k Jiříkovu dvoru královu politiku v létě 1466 tzv. I{Iadským mani|estem; je psán
jménem kráIr-rvým a určen králi N{atyášovi. obsahuje pozoruhodnou humanisticky
laděnou charak|eristiku vlády kráIe JiřÍho' Ve veřejné oblrajobě královy politiky
před útoky mezinárodní katolické reakce pokračoval H:imburk o rok později na
evropském vzdělaneckém fóru proslulou Apologit (obranou).

V Heimburkových projevech vycházela z české královské kanceláře pozoru-
hodná slo.vesná d[la, která patři la k prvnÍm projevům humanisbického řečnického
urnění v Čechách a která stavěla kancelář krále JiříIro na úroveň nejvyspělejších
evro pských panovnických kancelářÍ.

K L A D S K Ý  M A N I I . . E S T

Za svědky bereme boha i své svědomí, nad něž nedal bůh člověku nic
božšťějšího, Že p| i  svém rozhodnutí ujmcub se kormid|3 s lavného krá lov-
ství Českého nedali jsme se vést ctižádos|,í, nýbrž že jsme podstoupil i tak
těŽký úkol jenom ze slitování. Vždyť tehdy ještě Žil přirozený dědic krá.
lovství pod poručníkem - jej jsme nemnoho později, kdyŽ byl zbaven
poručnické péče, uvedli do otcovského a dědovského království s věbším
potleskem, než by si byl býval sám mchl přát -, avšak viděli jsme tehdy,
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jak se hrady, země' města i městečka království stávají přístupnými kde-
jakým násilníkům a jak všichni dobří vlastenci oplakávají takovýto polito-
váníhodný stav, všichni zároveň volajíce, Že je zapotřebí jenom vůdce' Že
je zapotřebí konečně něco podniknout, ostatní že se samo poddá. I podjali
jsme se tehdy, jsouce ještě v nezralém věku, této úlohy v důvěře v boha,
a sdruživše vojenské sbory, které kdysi stály při našem otci a dědu, rázlé
jsme zamířili na Prahu. Tím, že se nám poddali PraŽané, davše se získat
pro stejnou myšlenku v naději na mír, přibylo nám nemálo síly, rovněž
i přistoupenim jiných měst, která shodně toužila po miru, zvětšila se naše
vojenská moc. Tu jsme neodkladně obrátili proti tvrzim, hradům a |eŽe-
ním, které byly v rukou násilníků; z nich jsme jedny přisunutím obléha.
cích strojů rozbořili a do základů rozmetali, jiných však jsme dobyli bojem
svedeným na hradbách anebo jsme přijali jejich kapitulaci. Majetkem pod-
robených jsme však nijak neobohatili sebe a svou rodinu, nýbrž ze všech
sil jsme se vynasnaŽili o to, abychom spořádali, sjednotili a zpevnili králov.
ství, které bylo domácím zlem utištěno a občanskými válkami rozerváno.

Když pak výsledek všech našich bojů poučil o tom, že jsme nevyhledá-
vali nic jiného neŽli mír pro celé královstvÍ České a že jsme, pokud jde
o způsobu přijímání svátosti oltářní a ostatní bohoslužebné obřady, neusilo-
vali o nic, než že jsme si v zájmu uvedení mÍru do království přáli, aby byla
dodržována kompaktáta, kdysi potvrzená váŽností koncilu basilejského,
mohli jsme s radostí pozorovat' jak snadno celé Čechy, Morava, Slezsko
atd. po dlouhém údobí nebezpečných válek se sjednocují s námi v naší
myšlence a zuřivé pohromy válečné zaměňují za sladkost blahodárného
míru. Nás pak ustanovili za původce a udrŽovatele tohoto míru, abychom
týmiž způsoby, kterými jsme mír zjednali' jej také snadno udrŽovali a pro-
hlubovali. Proto jsme jen malý počet těch, kdož si rravykli na způsob jestřá-
bi Žit z kořisti, vyhnali z království nebo je odeslali k válčení v cizině s po.
učením, za:aké podmínky by se jednou mohli vrátit. Také mocnosti sou-
sedicí se samotným královstvím Českým Žáda|y od nás ústy svých vy-
slanců mír a těm jsme vskutku dali mír, a naopak jsme mír od nich nabíd-
nutý přijali, uzavírajíce a upevňujíce mírové smlouvy. A tak náš mír
s nesmírnou libostí rozlil svou příjemnou vůni také po všech sousedních
národech. Nato byly obnoveny obchodní styky, potom obchod zhodnotil
všechno to, co po všech koutech království obyvatelstvu přebývalo, buď
výměnou za jiné zboži, anebo prodejem za penize. obnoveny však a opra-
r'eny byly i doly, přední to ozdoba království, a vůbec mír při svém návratu
bohatě a hojně znovu přivezl se štědrým ziskem všecky své průvodce
a nohsledy, které při svém odchodu byl odvezl. obnovena byla také práva
zemská, podle nichŽ se kaŽdému dostává spravedlnosti, která však po
dlouhou minulou dobu neměla náležitého průchodu.

Jako však téměř u všech národů a jazyků a v každém státě trvalý mír

155



10

v dioulrém klidu vŽdy rodivá nějakou zrůdu - například v ŘÍmě zrodil
Lucia Katilinu, Lentula, Cethega a ostatní spiklence -, tak i v našem krá-
lovství ti, kdož z dlouhodobého míru ztučněli a zmohutněli, naučili se vy-
hazovat zadkem... MohloJi se tak stát ve státě římském, který byl uspo-
řádán podle tak dobrých zákonů a nařízenÍ, vůbec se nedivÍme, že se to
přihodilo i v našem státě, který jsme za uplynulých dvacet let s boŽÍ pomocí
převedli od bezuzdné neukázněnosti v stát řizený panovníkem. Ale stěžu-
jeme si na to, že svou zce|a zŤejmou zločinnost, vzpouru a velezradu zasti-
rají jako umělým pláštíkem poslušností k apoštolské stolici a uctivým ohle-
dem na obecnou jednotu svaté matky církve, jako bychom byli my od ní
odpadli; a divime se tomu, Že našli pro své smyšlenky svědky i osoby jim
věřicí. Nejvíce však Žasneme nad tim, jak přístupnou důvěřivost nalezli
u nejsvětějšího v Kristu otce i pána, u řimského papeže.

1 tehdg: r. 1448; přírozený dědic: Laďislav Pohrobek . 5 pod poručníkem: by|
jím císař Fridrich TI|.1 nemnoho později: r. 7453; zbauen poručnické péče.. předtím r.
t452 _ 6 do otcouského a dědoaského: narážka na jeho otce, krále A|brechta a na děda
ze strany matčiny, krále Zikmunda - 7 tehdg: r. 1448 - 72u nezralém uďku.. v 28 le-
tech _ 73 při našem otci a d'ědu: narážka naViktorína z Kunštátu,přítele ŽíŽkova,
a na Bočka z Kunštátu,který byl t.74|5 mezi pečetiteli stíŽného listu šlechty proti
upálení Husovu _ 74 na Prahu: začátkem záÍi t. 7448 - 5t Lucia Ratilinu...; jména
předních osnovatelů spiknutí Katilinova v Římě v 1. stol. př. n. l. _ 62 papeže:
Pavla II. (7464-74?1)

oBRANA  KRÁLE  J I ŘÍHo

I.íeuznávánr takovou statečnost, při níž se zločin provinilcův trpěIivě
snáší, protožc taková statečnost jenom podporuje hřÍch a dodává zbraně
nepravosti. Proto aby naše přílišná trpělivost do hloubi nezatvrdila srdce
Lěch, kteřÍ pronásledují naši nevilrnost, přistupme k vylíčení věci, o niž jde.

Římský papež Pavel, biskup sedící na prvním stolci, dal vyhlásit
půlron na slavného českého krále, falešně ho olrviňuje, že prý zabředl do
kacÍřství, ačkoli vůbec nebyl z kacířství usvědčen. Tvrdil onen obviňo-
vatel, že prý král při nějakém slavnostním shromáŽdění v Praze řekl, Že
kaŽdý křestan, i laik, máJi dosáhnout věčného spasení, je nezbytně povinen
přijímat svátost oltářní pod obojí způsobou chleba i vina. Potom však, když
teprr,e běžela lhůta prvního pťrhonu, tedy v dtlbě, kdy úkol soudcovský je
podle práva v klidu, aniž předtím došlo k nějakému vyšetřování a aniž
k tomu byl král kdy předvolán, vydal zákaz, Že nikdo ncsmÍ králi přiznávat
práva královská ani jeho jakkoli poslouchat, takže cestou skutku byla
královská moc uprázdněna a zbylo vyšetřování o lichém titulu královském.
onen nesmírně mírný král v důvěře ve svou nevinnost opětovně Žádal na-
nejvýš skromně krále a knížata, aby zakročili u papeže jako prostředníci'
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ale nemohl dosáhnout toho, aby bylo pro vyšetření svrchupsaného obvinění
a pro jeho pravdivé prozkoumání stanoveno misto, kam by mohly být.bez
obtíŽí přivezeny vážné osoby, které se přímo účastnily toho shromážděrrí,
kde prý král taková slova podle obvinění pronesl' aby tak vyšla na světlo
pravda se všemi podstatnými okolnostmi sporu. Přerozumnému králi byly
tlobře známy řády aneb správněji zlořády rr římské kurie, protože hádavost,
odporujici dobrým mravům a svatým zákonům, nemůže správně být na-
zvála zachováváním dobrých zvyklostÍ. věděl, že se půtkami advokátů
a slovními potyčkami dochází spíše k podvrácení pravdy nežli k jejímu
nalezení. To jsou tot1Ž ti, kteří naučili své jazyky mluvit lež, lidé vÝmluvní
proti spravedlnosti, vyškolení ve lstech, moudří k podporovani z|a, výřeční
k potírání pravdy: vykládají věci nezjištěné' skládají pomluvy proti ne-
vinnosti, rozkládají prostotu pravdy a pokládají překážky do cesty spra-
vedlivého soudu. Pamatuji se, když onen upřÍmný král konal poradu o tom,
co třeba ještě podniknout, jak mu některé osoby znalé soudnich pří radily,
Že by se podle mravu anebo spíše podle praxe řÍmské kurie měli za penize
najmout skuteční advokáti, kteři by navyklými praktikami hájili při' a že
není třeba těžce nést, kdyby papež s úřednictvem kurie vyŽdímali z Českého
kráIovstvi nějaký užitek nebo peněžitý zisk, když jim platí příspěvky
všechny kouty i ostrovy křestanského světa, přičemŽ ani sama Británie,
docela odříznutá ocl pevninv, neunikla zcela tomuto břemeni, aby si Řírn
neutrhl trochu vlny z jejích ovci, ktcré proklouzly ven z ohrady žívýc|t
plotů tamnich pastvisek. Tehdy odpověděl lirál se sokratovskou vážností:
,,Krlybych se n'echal př.ivést k tomu' aby byla má nevina přikrašlována
nebo př'ebarvclvána nalíčenými poťouchlostmi advokátů a aby b}.Ia má
královská čest i sláva hájena žvanivostí deklamátorů, tehdy bych sám
doznal, že nejsem hoden diadému královského a královského pomazání.
VŽdyť pravdivá obrana poctivého muže musí se dít prokázánim neviny. Po-
nechme klerilrům, literátůrn a krasoř'ečníkům taliovéto pralltiky! Králi sluší
cesta královskál.. Tenkrát přemnozi z krá|ových rádců setrvávali v svém
dřívějším mÍnění, majíce na zřeteli mír a pokoj pro slavné království České
a vycházejíce z toho, Že náklad na spory' vedené před soudem, jsou ne-
patrné ve srovnání s válkami, které si vyžadují koní, zbraní a prolévání
nevinné krve. Tehdy jeden muž zla|ý dějin připomínal, že Sokrates, pře.
slavný velikán řecké vědy, byv křivě obžalován, se vším důrazem opovrhl
obranou své pře, kterou neobyčejně zdařile složil mistr a vynálezce rétoric.
kého rrmění Lysias, že tak Sokrates učinil proto, aby se nezdálo, že v době,
kdy mu hrozila pohroma, zapomněl na svou obv-vklou váŽnost, a že proto
mužzevšech nejnevinnější na sobě zakusil trest podle ukvapeného rozsudku.
Tehdy však přepevný král, předeslav slova o tom, že nic tak beze vší ná-
mahy neozřejmuje pravdu jako krátké a prosté vylÍčení, ustálil se na tomto
úsudku: ,,Papež tvrcli. že jsem byl u něho udán proto, že prý jsem v něja-
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kém slavnostním shromáŽdění, konaném v Praze, veřejně prohlásil, že lid
křestansliý i laický' máJi být spasen' je nezbytně povinen přijímat oltářní
svátost pod obojí způsobou. Co je platné jmenovitě zdůrazňovat, že z té
pověsti nebo podezření není nic známo, a jestliže je vůbec nějaké podezřenÍ,
že vyšlo od soků a lidí zlovolných. Nyní již víme, že takové věci byly vy.
myšleny od věrolomného Zdeňka ze Šternberka. Čeho všeho by se neodváŽil
proti druhému ten člověk, který se neostýchal porušit přísahu, jíž se nám
zaváza|, který neušetřil dobrého jména ani své manželky, ani svých dítek,
ani posléze svého vlastního? Dále, k čemu by to bylo, vyžadovat bližší
podrobnosti vzneseného obviněnÍ, požadovat na udavači, aby pověděl
měsíc, den a místo spáchaného zločinu? Takové věci ponechme těm, kdo
za mravní zásadu pokládají tajný útěk od pravdy a převrácení správného
úsudku. Krá]i nestačí vyváznout prostým popřením, když má možnost
svou nevinu a udavačovo rractiutrhání prokázat důkazem opaku nad polední
slunce jasněji? Víme, že se konala v Praze schůze, víme, že se tam z podnětu
zločinného Zdeňka latinskou řečí disputovalo mezi kleriky o přijímání
oltářní svátosti. Tam jsme však my, pamětlivi jsouce nařízení svatého
koncilu basilejského, které bylo o té věci vydáno, prohlásili jazykem čes.
kj'm, Že jsme se v obřadu přijímání pod oboji narodili, v něm byli vycho-
váni, že jsme ten obřad - jdouce ve stopách otcových a dědových _ vždycky
zachovávali a Že jej budeme dodržovat, dokud budeme naŽivu. Jména těch,
kdož se té schůze účastnili, jsou natrvalo zapsána v archÍvech a od nich lze
zvědět pravdu nad slunce jasněji. Vždyť to, co se děje doma, sluší se přede-
vším zvídat od lidí domácích; o tom, co se děje v senátu, platí svědectví
senátorů a svědectví radnÍch nebo kolegiátů zase o tom, co se probírá
v radnici nebo v koleji. Či si myslíte, že se na dvoře římského papeže rokuje
o sporech, které odvozují svůj původ z činů nebo slovních projevů, k nimŽ
došlo v kapitulách nebo ve shromážděních kleriků? Vždyť takové spory
jsou rozhodovány a rozsuzovány podle svědků a svědeckých výpovědí. Nač
bychom podezřívali římského papeže, že proti nám chce lživat kliček' kdyŽ
pravda leží takořka přede dveřmi a Jepí se téměř na prsty?.. Někteří říkali,
Že je třeba mít obavy před pomlouvačností udavačovou a před přístupností
svědků; že totiž v naší době zřídka probíhají soudy poctivě; že i na oné
pražské schůzi byly osoby nehodné, zčásti zlovolné, v některých případech
i záludné, a že byla celá věc zosnována jako léčka. Přezbožný král v pře.
svědčeni, že se všecko děje zcela poctivě, řekl: ,'Cožpak nevidíte, že se
podle závažnosti pří vyžaduji závažnější svědectví? Má-li být i ten nej.
nicotnější čIověk odsouzen k smrti, vynáší se rozsudek teprve tehdy' když
předcházelo svědectvi sedmera mužů. NemyslÍte, Že když jde o dobrou
pověst nebo o hrdlo krále, má se zachovávat nemalá vážnost mravů a spra-
vedlnosti? Či si myslíte, že je římský papež co do ctnosti a vážnosti nižší
nežli Pilát, který se chvěI, aby neodsoudil nevinnéhoo a rozmanitými cestami
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hledal příležitost, mohl-li by bez pobouření nevinného člověka propustit?..
Byl tenkrát přítomen kterýsi Znalec práva, který poukazoval na to, že
právo učinilo opatřenÍ proti přístupnosti svědků, takže dluh převyšující
úhrn pěti set zlatých je možno dokazovat svědectvÍm teprve pěti svědků,
a obšírně nadto dok]ádal, že pro potvrzováni posledních pořízení osob ze-
mřelých je stanoven počet sedmi a pěti svědků, a rovněž vykládal, že pro
odsouzení biskupů je stanoven velmi slavnostní způsob stran počtu a dů-
stojnosti svědků, takže lze důvodně doufat, že se papeŽ v tak významné
při nijak nebude chtít unáhlit. Tenkrát prohlásil přeupřímný král: ,,Uřežme
darmom]uvné jazyky a uzavřeme ]stivá ústa. Není zapotřebí takovýchto
praktik nebo takovéhoto řečnění. Je třeba postupovat cestou kráIovskou
a potlačením všelikého zastírání odhalit pravdu. Je třeba zakročit u řím-
ského papeže, aby určil místo ke slyšení, kam by byla dána možnosb se
dostavit ončm vážnějším osobám, které se zúčastnily toho shromáŽdění,
na němŽ - jak tvrdí udavači _ jsme pronesli ten výrok, pro který jsme žalo-
váni, aby jejich výpovědí byla ozřejmena podstata sporu. Takovýmto
způsobem nejenom unikneme pomluvám udavačov1.m a vysmějeme se
lstivosti úkladniků, nýbrŽ talr vyjde na světlo i zločjnné spiknutí odbojníků,
zákeřníků a všelikých zrádců, kteří odpadli od věrnosti k naší osobě anebo
se uchýlili do tábora nepřátel...

A věru nikoli onou běžnou cestou těch, kdo se soudí, totiž pomocí
prokurátorů nebo advokátů a jejich lstivosti, spojené s úskoky a podvody,
nýbrž prostřednictvím nejmocnějších králů a nejvýznamnějších křesťan-
ských knižat dal provést zákrok u papeže, aby pro vyšetření pravdivosti
vytýkaného provinění, kterého se prý dopustil tak daleko od Říma a místa
určeného pro slyšení, stanovil papež místo vhodné k projednání záležitosti,
kam by se mohly osobně dostavit vážné osoby, které byly očit1.mi svědky
celé věci a které by mohly celol zá|ežitost objasnit do té míry zřetelně, Že
by vůbec nezůsta]o volné místo pro lest. Ale ta s]ova míi.Í jakoby k mrt.
vému, příběh se vykládá hluchému. PapeŽ se k jeho prosbám, ač byly
předneseny s takovou upřímností a podepřeny všelikj mi důvody nebo
spravedlnostÍ, zachoval nejinak nežli osel u lyry: hlas sice slyšel, ale smysl
nevnímal. A co je nad to hroznějši, ona možnost, která podle zvyklostí
kurie bývá poskytována i poslednímu klerikovi, který se pře o své obročí,
byla odepřena králi zbraněmi vládnoucímtt, potahovanému před právo ve
věci cti, dobré pověsti a stavu královstvÍ. Vždyť i když zakáza| papež, jak
jsme svrchu pověděIi, proti právu a spravedlnosti, že nikdo nemá krále
poslouchat, přece nemohl tím krále odzbrojit a rovněž nemohl zabránit,
aby ti, jichž věrnost je pevnější a kteří mají k válčení zdravou zdatnost,
nenásledovali kráte v bojích. S jejich pomoci král sám často s malou hrstkou
potřel převeliké zástupy svých odbojníků, rozbořil jejich nejpevnější hrady
a potřel jejich moc'
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1{5
Nyní budu vypravovat, co zlákalo a svedlo papeže k tak velilré k.ru.

tosti a co ho přimělo k tak nesmíI'né unáhienos.i.

5 Pauel: Pavel II.' papeŽ v |.7464-747t; dat ughldsit:2. srpna 1465 _ 77 lhúta:
lhůta 180 dní - 13 ugdal zdkaz: 8. prosince 1465 - 43 d.eklamdtorú.. ,,řečníků.. (ře-
meslných) - 5| Sokrates..řecký Íilosof Sokrates byl r. 399 př. n. l. odsouzen ,,pro bez-
božnost.. _54 Lgsías: řecký řečník na rozhraní 5. a4. stol. př. n. l. - 65 Zdeňkaze
Šternberka: předního katolického šlechtice království, hlavy panské strany útočícÍ
proti politice JiřÍho z Poděbrad _ 66 porušÍÍ přisahu: naráŽka na přísahu poslušnosti,
kterou se Zdeněk ze Šternberka s ostatními katolickými pány zaváza|pď;irirro 111á-
lovské volbě - 10| PiltÍt: Pilát Pontský, soudce Kristův _ 737 příběh ie agktádd hlu-
chému: v lat. textu citováno běŽné úslovÍ - 133 oset u lgrg: řecko-latinský přísloveč-
ný obrat

PoLITICKÁ MEMoRANDA

Správní systém, který si vytvořily za válek jednotlivé mocenské skupiny, byl
po válce za bezkráloví vystřídán zvláštnim typem oblastní samosprávy, tak-řečó.
ných.landfýdů. Tyto náhradní organizace zatizova|y mnohé potilict<ě a správní
záleŽitosti a .s převahou laických živlů nabývala v jejich písemnostech převahy
čeština. Ceština se záhy uplaťňovala i v královské kanceláři: vyvolala io stálá
potřeba jednat se stavy. Dokladem toho je srovnání kanceláře Václáva IV. s kance-
láří krále Zikmunda, za něhož (třebas za dlouhé války až na krátké výjimky stále
ye.šk.al v cizině) nabýr'ala kancelářská agenda ve styku s Čechy samýňi jazykově
českého rázu. Tím více se čeština uplatňovala v kanceláři krále Jiřího, potůa óvšem
nešlo o vztah k německým částem českého státu a o vztahy mezinárod.ní, kde vlád-
noucí řečí zůstávala vedle němčiny latina. Po té stránce je ukazatelem poměrů
známý formulář zvaný 'Kancelář kráIe Jiřího; tento sboiník pořídil k podpoře
obranné propagandy Řehoře z Heimburka nepochybně zderazsÉý probošt Páve|
člen Jiřího kanceláře. Vedle dokumentů jiŽ svým původem českýcň zde najdeme
hojné překlady textů latinských, pořizor'ané pro sámého krále Jířího

Zčeštění úřední aq9ndy i soukromé korespondence by vystoupilo patrněji,
kdyby se bylo u nás zachovalo víc městských i panských aróhívů; avšak i.archívní
zby ky' především bohatý rožmberský archív v Třeboni, stačí k tomu, aby podaly
příslušné doklady, a to jak rázu veřejného, tak soukromého. Čeština prot<azaň
svou tvořivou schopnost stejně v oboru politickém i v epistolografii, jako v jiných
odvětvích: plnila brzy všechny úkoly, které přebírala pb latině. Zvláštní lit-erární
vy.znam měla politická memoranda, a to zejména ta, kferá nabyla publicity a pro-
nikla i do širších kruhů. Z literatury však nelze vyloučit ani píšemnosti soůkrorné,
nebot js.ou příz.načné pro dobovou charakteristiku, at již jde ó nasto povahy, nebo
o formální kvality, o celkovou slovesnou kulturu, o charakter řeči nóbo slóhu.

\ rAN-ĚK VALEČovsKÝ Z  KNĚŽuoSTA
PRoTI  PANovÁNÍ KNĚŽSKÉMU

. Spisek královského podkomořího Vaňka Valečovského z Kněžmosta(f 1472),
poslaný někdy počátkem r. 1457 patrně královské radě, omezoval se na pole cií-
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kevní; byl prudkým útokem na světskou panovačnost utrakvistického kněŽstva.
Je tím zajímavější, Že jeho autor sám byl utrakvista. Spisek ukazuje, jak utrakvis-
tická šlechta pociéovala politický vliv kněŽí jako újmu na svých právech. Vaňkovy
osobní podněty, silnčjší neŽ zíetel k účinkům útoku zasahujícího sám základ utra.
kvistické církve, vedly v jeho spisku k zevšeobecnění, které nezanechávalo na
utrakvisiickém kněŽstvu ani trochu svě[la.

I

Nejprvé všech dobrých lidí pro pána boha prosÍm' ač bych co tu ne.
opatrně napsal nebo pověděl, abyšte mi ráčili odpustiti a připsati to radše
neopatrnosti neŽli mé z|é vťrli. Neb těchto věcí nepíši toliko sám pro se,
ale proto nejprvé, abych králově milosti, pánu mómu, právě a věrně učinil
a zachoval se vedlé mélro slibu. Druhé, že se vystříhám mnohými příhodami
minulýnri, kterak kněží někteří neprávě, nevěrně a zrádně sou učinili v této
zemi i jinde, a boje se téhož, aby pod mým ouřadem toho nebo i horšího
proti pánu mému a králi neučinili a nezbouřili země. Třetí, abych aspoň
lidem některým oči rozumu otevř.el, aby proto porozuměli jim, kterací jsou
byli dříve neŽ nyní, co jednají a oč nejvíce stojí a co sou dříve na jiných
hyzdili, tupi|i, traktáty proti nim skládali a spisovali, vpadli sou sami v téŽ
a nebo v horšÍ. Čtvr[é, hledě k prvním běhom, kterak pod jménem zákona
boŽího a pod pokrytou pokorou oni sou byli zbouřili l idi na kněžstvo a ouřad
duchovní zkazivše, žádnému poddánu býti nechtěvše, než aby sami vládli'
lid sobě a města podmanivše kvasili, hodovali, kurvili, smilnili a svá usta-
vení aby ustavovali, pokud se jim zdá, a starodávní rušili, kteráŽ se jim
nelíbila, ješto skrze to mnoho mordův a kacířstva vyvstalo a ještě trvá mezi
lidmi, jenžto pán bůh ví, kdy vyplaněno bude moci býti' a při tom sou se
byli zasadili o čtyři artikule a ty lidem před očima opálajíce a na jiné káŽice
je zhyzditi. Tak po vše časy tato leta měli sou se a to rozsívali s svými ro.
tami, Že jim Žádný nic řéci nesměl. Pakli řekl, da|za to hrdlo aneb z města
vyhnán byl, kde oni vládli. Důvod toho na mnohých, ješto polem jezdili
s vozy' a druzí se zŽenili, a jiní, ač sou snad polem nejezdili a nekurvi]i sami
a nezženili se zjevně, ale doma v městech držali jim chřbet a dymači kuli
i bouřili a ještě dýmají i bouři i podnes chtíce, aby kováno bylo.Alidé, kteří
by měli býti jako kováří, ti jim rozumějíce nechtí po jich dýmaní jiŽ kovati'
neb je nyní i prvé již dobře znaji a čím dále vždy lépe. A protož sobě ti
kněŽí dymačové, kurevníci a buřičové, oŽra|ci velmi stýskají a hněvají se,
když lidí tak hotových k své vůli nemaji, jakoŽ sou prvé měli. Neb po.
rozuměj tomu každý, co jest v nich bylo většího, zákon-li boží čili jich
piez|á vůle neb jich panování i vládnutí nad lidem. A zasadivše se, aby
zjevní hříchové smrtedlní stavováni byli, mordovali sou, pálili, hubili' lidi
od statkův vyháněli. Zdali sou to nebyli zjevní a smrtedlní hříchové?

].-
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A toho všeho kněží původ byli a pomáhali. TakJi jest jim pán Kristus roz-
kázal, jakoŽ píše o tom sv. Marek v 6. kap. a Lukáš v g. a Mat. v 10.?
Když je byl rozeslal, řekl, aby nebrali s sebou na cestu mošny ani holi ani
peněz' ale řekl jim: ,'Kdežť vás koli nepřijmou anebo slyšeti nebudou, vy-
jdouce odtud, vybíte prach z noh vašich na svědectví jim... A dále kázal
jim, aby nemocné uzdravovali a mrtvé křísili. A tito pak se připravili na
cestu s vozy k bojování a s samostříly, s cepy, s puškami a s jinými přípra.
vami bojovnými a vojenskými. A kdež jich nepřijali, tu z pušek, z prakův
bili a dobývali, a dobudouce' ne byť prach z svých noh vybili aneb nemocné
uzdravovali, ale spálili sou města a lidi zdravé nebožátka zmordovali.
A vtrhnouce do cizích zemí nic sou toho nehleděli, aby lidi naučili zákonu
božímu, než aby jim pobrali, zbili, zloupili, zšacovali je, a kdeŽ šacuňkův
nerlali, tu zbili, zloupili, pobrali, spálili, co nejvíce mohli, a to sou zjevně
a zhruba vedli. Potud o táborskÝch.

4 kraloaěrniloslÍ: Ladislavu po"r,.olt.o.r,i; prduě podlepráva, správně _ 5 uedté
podle _ 5n. druhé'.. třeti..' čtorté za druhé, zatřeti, za čLvrté; se ugstřifuim jsem va-
rován - 7 pod mým ouřadem za mého úřadování; Valečovský byl královským pod-
komořím, tj. nejvyšším úředníkem nad královskými městy - 11 sou hazdili haněli;
v též v toLéž _ 72 hledě k pruntm běhompřih|Lžeje k dřívějŠím událostem - 73 pokrgtou
pokryteckou - 15-16 ustauení. abg ustauooalť ustanovení, řády aby ustanovovali _ 18
agplaněno vyhubeno, zneškodněno _ 79 opóIaiice přebírajíce, přetřásajíce; na jiné
kd,žtce je zhgzditi jiné (články) přikazujíce potrrpit _ 20 měli sou se chovali se, jednali;
s svými rotami se svými sektami _ 22 dťtuod dťrkaz; polem jezdi|i válčili, bojovali - 23
se zženili oŽenili se - 24 zieuněveřejné; d.ržali jim chřbet pomáhali jim, podporovali je;
d'gmači podněcovatelé, popichovači _ 26 po iich dýmani podle jejich foukání (tj. pod-
něcování) _ 32 abg zjeunÍ hříchoué smrtedlnt stauoud,ni bgli: naráŽka na obsah čtvrté-
ho z Pražských artikulů; stauovdni zamezováni _ 38 ugbíte prach z noh aašich setřepte,
oklepejte prach z nohou (na znamení, Že s nimi už nechcete mít nic společného) -
40 s puš/canri s <lěly - 45 abg zšacouali ie aby jim předepsali výkupné; šacuňkita
výkupného

I I

Item aby kněží světsky nepanovali.
Když jest arcibiskup aneb který koli kněz, ješto sou druzí bývali

úředníci v království a tak sou silně a vojensky jezdívali, konšely v městech
královských sadili aneb listy vydávali, aby tak vedlé vůle jich byli sazeni,
aby jimi vládli. Neb lidi královské ven honili, vězeli, šacovali aneb do rad
chodili, jako sou tato leta kněží náši činili a ještě všemi obyčeji i mocí
usilují, aby k témluž přijíti mohli. A takoví kněží mnozí špatní, lotrovští,
opilí, kurevníci, neumělí, v šerých kuklicech sprostných s cipy krátkými,
klobouky černými velikými i jinak z|i, z chttdého řádu pošedše, nadutí,
hrdí, a ješto lidé nevědí, odkud jsou ani koho otce mají, a ony zkazili
i z ouřadův vytiskli, tuto jim vinu před lidmi poloŽivše, aby světsky ne.
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panovali a nesvatokupčili. Podlé toho mnoho lidí jiných světských o hrdlo,
o statky jsou zavedli a připravili a skrze to velmi královstvÍ toto jsou za-
vedli a zavrhli, tLm Že jest pak cisař Zigmund jinak lidi ukrotiti nemoha,
i musil jim korunu svou' města, arcibiskupství, klášterství, špitálství' jep-
tišství zapisovati, ješto dodnes tomu království i králi našemu jest to velmi
k velikému zlému a bůh milý ví, k kterému to konci na dléch přijde; a to
zlé všecko napřed učinili sou. Pak opět jiní kněží po nich z bíla černí _ neb
zespod požívají košilí čistých kmentových bílených, svrchu sukna černého,
neb jinak dobrého _ a ti, ač nehoní po té stůpě jako první hrubci šeří, neb
by je v tom lidé brzo poznali a liknovali se jich a vystříhali po prvních, ale
honí jinou stopou otce svého ďábla, ješto je pokrytství a chytrosti naučil,
jsa tisíce řemesl mistr, a s kuklami, s cípy dlouhými a s širokými a s hrdly
nesytými, s váčky zahrdlitými, majíce své náhončí, aby jim do měchu na-
háněli a zase aby z jich váčkův nic nevrátili žádnému. Lidi neboŽátka
a vdovy, sirotky chyti.e připravujíce a poručenství lidská lstivě a vymyšleně
naříkajíce. Neb jestli sám kněz poručníkem nebude, ale tak jde s nemocným
neb s babou vůkol, žeť ji vŽdy na to zvede, ať by poručníka učinila, kohož
on káŽe, a tomu poručníku dáIe rozkáže, aby to tak činil o tom statku
s knězovou radou. A potom ten toho požive s jedné strany akněz s druhé,
spolu se smluvíce, a duše bude na boží milosti. Jakož sou někteří dřevním
kněžím měli za z|é, kdyŽ sou je kam zvali, aby službu zádušní učinili
a potom dadouce jim jísti a píti dali jim po groši, i pravÍce, že sou druzí
hráli v kostky, a kteříž prohráli, řikali sou: tot' již ta duše v řitil A jestli to
tak bylo, toho já nechválím, ale ještě mi se to zdá menší z|é, než|i tito nyní
činí, neb oni najedouce se a napijíce se vzali sou po groši a statek aspoň
dětem a přátelom zůstal, ale tito zdělajíce poručníky, kohož se jim zdá,
sami statek hotový vezmou i klénoty poberou a dětem nebo přátelom dadí,
co chtí, nebo nic, a což svršků nemohou sami pro pokřik lidský k úžitku
přivésti, to tepruv na děti a na přátely odloži, aby jiŽ tím dluhy otcovské
spravovali. A také časem svým na svých kázaních připomínajíce toho
mrtvého, kterak jest byl člověk dobrý, moudrý, bohabojÍcí, toto a toto jest
této obci dobrého učinil, ješto máte čeho želeti, neb se takový člověk
moudrý a tak hodný nebrzo vydaří. Pak přes to, jestli jest se v čem ob-
meškal, poprostež zaň pána boha a vy, páni poručníci, kdo jste a jeho
statek máte, pomněte na chudé a nenechávejte nic na jeho duši. Pakli byšte
jinak učinili' ját bych o to musil mluviti a druhé snad i ohlásiti, neb vím,
co mi jest na smrtedlné posteli pravil, prose mne' abych toho na duši jeho
nenechal, by pak jinak ti chtěli učiniti, komu jest co svěřil. Potom žena
toho mrtvého, nebožička sprostná, majíci za to, že on na ni níní a bojéci
seo aby jí neprohlásil' přijde k tomu knězi na zpověd: ,,Milý kněže' hnuls
mnou velmi, mám tam ještě čtyři sta zlatých, ještot o nich žádný nevÍ,
a chcit s nimi ráda učiniti, jakž Tvá milost rozkáže, pakť bycht já měla
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rozdávati takově komu, Váše milost ty chudé lépe zná, kteřÍť se pána boha
bojí, neŽli já, rozdělte vy je sámi, doniž se vám zdá, aneb ie pro potřebu
potomní zachovejte některému dobrému člověku ku pomoci... A kněz dí:
,,Máš-li toho co vÍce?.. ,,Nic, milý knčŽe, než tam jest nětco stříbra klénot-
ního a koflíkové čtyří stříbrní pozlatcení a pás některý... A kněz dí: ,,Ví-li
o tom kdo j iný lež ty a já?..  A ona dí: ' ,Neví, mi lý kněže...  , ,NU, kdyžs
mi pak pravdu pověděla, ač kolivěk svěřeno máš, neřikej o tom žádnému
nic, přinesiŽ to tajně tuto aneb tamto a jáé chci na tě zpomenouti pro tvou
věrnost, neb také vím, že jest na tě byl laskav manžel a věřilé jest mnoho...
Potom ona nebožička mnějíci, že jesb z upřímnosti, jde i přinese jemu ty
klénoty tam, kam on kázal, a on tu s ní maje takové svobodné rozmlouva-
ní, že druhou ihned o čest připraví a ji poruší a dá jí, co mu se bude zdáLi,
a sobě ostatek zůstaví.

7 Item abg kněž,í suětslt11 nepanouali a dále aby kněŽí neměli světskou moc; citován
třetí PraŽský art ikul _2 ješto,.. druzi znichŽ... j iní (někteří) - 3 uojensku jezdÍttal i
účastni l i  se vojenských taŽení _ 4 sadíIí dosazoval i _ 5 l idi krdlouské,.. uězel i  králov-
ské poddané včzniI i; do rad do schůzí městských rad - 8 neuměIÍ nevzdělaní; u šerých
kuklicech sprostných v prostých režných kutnách _ 9 z chudého řd'du pošedše ač vyšli
z chudého prostředí (Žebravých řádů) - I0 a ong zkazi l i  ale orry zkazi| i  (tj. dobré
kněze) - Í3 jsou zaoedli. podvodně připravili _ 1.5 arcibiskupstui, kld.šterstui, špitdlstuí,
jeptišslui zapisouati př ipisovati statky a důchody arcibiskupství, klášterů, špitálů
(tj. starobinců) i ženských klášterních ústavů -77 nad'Iéchza čas, časem - 18 na-
před d'tíve; iini kněží: tj. kněŽí Rokycanovi _ 79 požíuaii lživají, nosi; kmenlouých
z jemného plátna -20 po té stůpě po téŽe stopě, sLejně; hrubci šeřÍ.. označeni podle
hrubých kuten _ 21 bg l iknoual i se vyhýbal i by se, strani l i  by se; po proních jako
prvních (kněŽí) _ 24 nesgtými nenasytnými; s utičkg zahrdlitlmi s měšci, které mají
úzké trrdlo (aby z nich neubývalo) _ 25 zase zpét _ 26 poručenstuí.. '  ugmgšLeně naři.
kaiíce na odkazy... důmyslně si činíce nárok _ 27 poručníkem správcem odkázaného
majetku _ 27-28 ide... uúkol jedná, zachází s okl ikami; zuedepřivede, zavede - 30
požiue uŽije _ 37 na boží milosti na pravdě boží, mrtvá; dřeuním dřívějšÍm - 37 přti.
telom pÍíbtlzným - 39-40 k úžítku přÍoéslí zužitkovaLi; odloží složí, uloží _ 43 iešto
(absol.) proto - 44 iest se u čem obmeškal něco zanedbal - 49 Ďy k<lyby _ 50 nebožička
sprostnd, ubožačka prostá _ 5t abg ií neprohld'sil aby ji neprozradil _ 54 talcouě komu
tak někomu _ 55 doníž pokud, jak - 57 stříbra ldénotniho stříbrných šperků, ozdob -
60 suěřeno dáno ďo opatrování, odkázárro - 65 druhou některou

I I I

A těm věcem všem svrchu psaným já, ač koli jim nerozuměje, proto
v tom je dobře znaje i u vinách je již maje velmi velikých, postavil sem se
a Zasadil proti takovým kněžím modlářským a svévolným s boží pomocí
pro královu milost, pána mého, také pro pána správci a pro tuto zemi i pro
svou čest' abych jim toho nedopustil. Pakli by co bylo proti králově milosti,
pánu správci a této zemi' v tom opraviti chci, jakŽ Váše milost tozkáže,
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buď řečí, statkem nebo hrdlem, za to prose Vaší milosti, abyšte v paměti
ráčili miti, jestližet co napotom skrze ně zlého přijde králi Jeho milosti,
pánu správci a této zemi, Že již tÍm déle vinen býti nemíním. A také žádám
toho, co na ně provedu slušně a řádně, ať utrpí, jako na to bude slušeti,
aneb opravÍ, jakož Váše milost rozkáže, a potom ať se toho ani jiného po.
dobného k tomu nedopouštějí. Palrli by se dopustili, aby jim tyto věci
všecky novy byly. A chtějiliť, abych jich s pokojem nechal, necht zaručí
rukojměmi hodnými, poněvádŽ praví, že ještě v Čechách dosti přátel mají,
pod 20 tisíci kop grošův, ať za mého ouřadu rric nekáží a nejednají zlého
proti králi Jeho milosti, pánu správci a této zemi. A já chci také zaručiti
pány, rytíři i zemany i jinými dobrými a hodnými lidmi pod tolikýmŽ neb
většim základem, žeť jim nebudu překážeti skutlrem ani řečí, a tak tím
obyčejem bude moci mezi námi mír býti.

Nechať káži, co je milý pán bůh naučil, ktr pokoji. Pakli by kdo řekl,
Že bych já snad z nelÍbosti tyto věci spisoval aneb že bych již chtěl ustoupiti
těla a krve Kristovy boži pod obojí způsobou, aby to bylo všecko každému
vyňáto i z srdce i z oust, a pravínr to pod mým svědomím, Žeť tak není, než
prostě pro svrchu psané příčiny. A což se dotýká přijímaní těla a krve božÍ,
v tom sem zrostl i vychován, a Že sem tak věřil i vyznával všemohorrcího
boha a člověka pravého a žeť jest to pravá pravda, coŽ jest ráčil pověděti'
a o to sem mnoho nesnází měl a trpěl vedlé strany naší, jenžto mnoho
dobrých lidí tajno není. Než poněvádž se jest zdálo Rokycánovi málo,
jistoty a pevnosti o té pravdě na čtení pána Krista míti a přestati, i potvrdil
sobě toho výše nad čtení Kristovo kompaktáty a těmi kompaktáty se i jiné
zaváza| ku pokoji a ku poslrršenstvÍ, také k zachování i srovnání jich všech
řádův kostelních kostela řÍmského, k kterémuŽ já také svolil sem, držeti
míně i vedlé těch kompaktát zůstati, jiné všecky všetečnosti při tom tomu
škodlivé pomítaje. A jestliže on nechce svým slibom dosti učiniti, ale já
bohdá rníním to držeti, ač sem i nesvoloval, by pak měl na věky arcibisku-
pem nebyti. Pakli dí kdo: ,,Proč pak oněch kněží druhé strany nedotýčeš?..
K tomu takto odpovídám: PoněvádŽ jest jich Rokycána o to nenaříkal,
ale učinil s nimi ta kompaktáta, zavázav k nim všecku náši stránu. Nevím
s nimi oč mluviti, neŽ zachovati je chci v tom s jich strany i sám se u sebe
vedlé týchŽ kompaktát. A druhé proto jich nedotýkám takově, neb mi
v můj ouřad nikdý nesahali, jako mi Rokycána i s svými kněŽími sahá.
Mnozí, ješto z nich nejsou svěceni, než v Čechách od kněží pochybných,
a to jest dosti k modlářství, a ti tím chtí zbouřiti tuto zemi i města proti
králi Jeho milosti, také proti správci i mému ouřadu. A jsouJi kteří z nich
z|i,t. z římských kněží, ale mají nad sebou větší, kteří je z toho kárati mají,
ale Rokycána sebe ani jiných svých kněží i nekněží nedá žádnému kárati
ani komu chtí poddáni býti, ale chtěli by všem vůbec rozkazovati a jim aby
žá,dný nerozkazoval etc.
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4 pro pdna sprduci: pro Jiřího z Poděbrad _ 6 Vdše milosÍ.. míní se asi královská
rada, jÍž Valečovský podal svůj spis - 10 prouedu prokáŽi; uÍrpÍ jsou potrestáni, od-
pykají _ 73 noog: tj. neomluveny, nesmlčeny _ t7 dobrými a hodnými urozenými
a důvěryhodnými * 78 pod uikladem se zárukou

2I ustoupiti vzdáti se - 23 pod mým svědomím na své svědomí - 25 sem zrostl
(tn' uzrosll) vyrostl jsem _ 27 uedlé při, s - 29 na čteni na evangeliu _ 29-30 poturdit
sobětoho uýše zajistil si to navíc -32 kostela církve _ 34 pomitaje zam7taje, zavrhuje
- 35 ač sem i nesuoloual přestože jsem nepovoloval - 36 druhé strang: tj. katolické -
37 iest o to nenařikal v té věci neobviňoval - 42 mnozí: tj. z utrakvistických kněží _
45 uětšt nadřízené' představenó

HILARIUS L ITOMĚŘICKÝ
LIST KRÁLI  J IŘÍuu

Tento spisek má na rozdíl od menloranda Varika Valečovského vyhraněnější
politický ráz. Byl složen po papeŽském zrušení kompaktát (31. března 1462), ale
jistě ještě před srpnovým sněmem, který zjednal jasno o neochvějném utrakvistic-
kém stanovisku krále Jiřího. Spisek byl králi podán současně s návrhy papeŽského
zástupce F'antina de Valle (jsou někďy z druhé poloviny června 1462); proti Fanti-
novu pyšně lyzývavému tónu zaznivá však u Hilaria český akcent, zejrnéna v řeč-
nickénr apostrofování české přírody a ctností obyvatelstva.

I

Najjasnější králi a pane' pane muoj najmilostivějšil Vaší královské
milosti něco, co jest r;ri na srdci, zatajiti nemohu' poněvadŽ druhdy slyšenie
a roznímanie tak hojného, jako věc zá|eži, pro přičiny nemohu mieti. Nebt
jsem k tomu povinovat i pro muoj úřad ot otce svatého poručený i lítost
přirozená vlasti k tomu mě přinucuje.

Nebeský pán nesmrtedlný tuto zemi slavnú mnohými a velikými věcmi
obdařil jest i přirozenim i štěstím. Neb žádáš-li hojnosti chlebu' vína a vody,
v Čechách najdeš, kochášJi se v zdravém povětří, vidíš, jak jasnú tváří na
naše hory dol-v hledÍ, nebo sladké a čisté vody ne potvory ale ryby rybářóm
rodie. Země horami i doly rozdělená, hájem a dřevem plodným i lidským
vtipem i přirozením se odievá a rozličnú zvěř v sobě má. Mlčím o koviech
všelikterakých _ nech mistryně všech věcí, zběhlost, mluví. Takové jest
uměnie v vychování dobytka všelikého, Že by přítel kniehy duostojných
otcuov Abrahárna i jiných na východě mněl by, že by tento lid od těch
velikých otcuov pošel. Miesto malé, ale hojné má mnoho a silných přebyva*
telóv, jichžto boje a skutky bych měl praviti, pomine den a kraší řečÍ to
vypravovati málo platno jest. Nedostane mi se řeči, obrátímJi se na přá-
telstva, rody, domy urozené, sečtuJi rytieřstvo i prostý a obecný lid. Vy
ste mi toho svědkové, že páni naši kniežatóm okolním, zemené pánóm
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jiných národuov témeř se přirovnávají. Pak chceš-li voděného jezdce, jak
kopím svým točí jako Ajax směle proti šiku, opatřiti, pÍizřiž tu, když se
potkají; uzřÍš, jakť vlípají v voděnie nepřátelské mužové naši směle. Učený
onenno Virgilius krásnú řečí vypsal římské skutky. Ó, by byl jeho kto
přivedl do našich krajin, byl by nemohl pera nas1'titi písmem a skutky.
Žaaaonenno přišed ot studnic bohyň viděti Platona? Když v našich krajích
jednota a svornost byla a panovali lidi, byl by viděl legii učených a jednak
z světa vybraných doktoruov a mistruov netoliko Praze, ale všemu světu
svietících. Ó bolest a neštěstie, že květ ten takovým mrazeln zaražert ne-
mohl vykviesti k ovoci věčnémrr!

3 roznímanie rozbÍrání, probírání; uěc zdleží je nutné, potřebné - 4 pro muoi
úřcd.. Hilarius byl od r.7462 administrátorem konzistoře podjednou

7 přirozentm od původu, od přÍrody _ 70 dřeuem stromy _ 11 otipem důvtipem,
důmyslem - 12 zběhlost zkušenost _ 74 mněI Ďg domníval by se _ 75 bg pošel Že po-
cházi; přebguatelóu obyvatel - 16 bgch měI praviti kdybych měl vyprávěti; krašl se-
bekrásnější _ !7 na přdtelstua na příbuzenské vztahy - 19 zemené pd,nóm: tj. niŽší
šlechta vyššÍ šlechtě _20 uoděného ozbrojeného - 2! jako Ajax: narážka na hrdinu
řeckých pověstí o trojské válce, proslulého obratnosti v zacházení s oštěpem; opatřiti
spatřiti _ 22 se potkají utkají se; olipaií o ooděnie nepřdtelské pronikají' zakusují se
do nepřátelské zbroje, do ozbrojenýclr nepřátel - 23 Yirgilius.. narážka na římského
básníka P. Vergilia Marona (70-19 př. n. l.) a jeho epos Aeneis - 25 onenno tamten
(tj. Vergilius); Platona: jednoho z nejslavnějšfch řeckých filosof:] (427-317 př. n. l.)

I I

Máš, ó králi milostivý, dvě straně v svém království: jedna věrných
křesťanuov pod svatým poslušenstvím, ot nieŽto čest královstvie a všeho
hodného očekáváme. Došel jsi, páni naši a jiné zemanstvo tě za krále jmeno-
vali, biskupové naši korunu na tě vstavili, ty ot otce svatého králem i jme-
nován jsi i jmien; ciesař tobě dal regalia, markrabstvie i vévodstvie tobě
poddal jest, potom veliké mnoŽstvie knieŽat a pánuov řÍských vší ctí a pocti.
vostí kráIovskú se tobě klanějí. Všecko toto i jiné od církve svaté máš proto,
že v tobě samém všech jest položeno očekovánie všeho dobrého.

Máš jinú strárrku Čechuov, z kteříchto někteří pod kompaktáty, někteří
pak, snad starši, jménem zákona ot jednoty se vytrhše, i drŽie přijímanie
posvátné pod obojí zpósobú a cos pod tiem jiného. ot těch ač koli jsi jmerro-
ván král i jmien, však té cti, která jasnosti Tvé i potomnosti kráIovské, v tom
trvajíce ani dáti, ani zachovati mohú; pakli se obrátie, i dáti i zachovati moci
budú.

Ale otpust sluze svému, královské dóstojenstvie, neb pod přísahú
povinen jsem podlé svedomie Tvé jasnosti pověděti! Co jest mi v srdci,
poviem. oni, jenŽ bohdá budú navedeni, neb Čechové jsú, snad řkú: ,,Naj-
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jasnější králi, všaks z mladosti v té pravdě vychován. Tys knieže viery,
kolikrát koli zasadil jsi se pro obranu kalicha, tolikrát jsi získal. Tobě
samému pán buoh královstvie dal, aby té pravdy hájel. Hlediž, pokudž jie
budeš hájeti' štěstie budeš jmieti; jestliže jedinú pro marnost světskú zane-
tbáš, zahynešl..

Co pak pravie, Že mnoho jest k zákonu božiemu příchylno, co o kostele
řecském otřezaném a o některém jiném a kterak již pravda božie počíná se
zjevovati na světě a jiné věci tobě rozprávějí, ty, najmilostivějši králi, i vieš
i slýcháš. Ale tvá taková jest múdrost a opatrnost, že jestliŽe štěstie v krá.
IovstvÍ chceš mieti, ne za radu, ale za nekonečnost a nestáIost to přijmeš.
Neb, ač koli v tom běhu narozen i zchován jsi, však buoh nesmrtedlný tebe,
jenŽ jsi byl takový, Zachoval, aby ne skrze jiného, ale skrze tě to, co na tobě
bylo, také na jiných opraveno bylo. Neb jaká by čest byla Čechóm, aby
skrze jiného těch věcí neznámého napraveni byli? Pak co koli cti máš,
všeckot jest ot kostela přišlo, a ne ot toho, jakoŽ oni pravie pravdú. Nechť
povědie, coť cti přišlo pro tě ot té strany, zdali panstvie? Však to máš ot
starodávného tvého rodu, kterýŽ se prvé, než tito byli, rozmože jako jini
rodové a poslušenstvie svaté církve vždy byl zachoval. Zdali gubernátor.
stvie? Na tos byl volen, ale skrze krále Ladislava stvrzen a stvrzenie věčí
moci má neŽ moc daná volením. Paklit pravie, že královstvie? Již jsem
o tom nahoře pověděl, ŽeTvájasnost to mocí otce svatého i vzel i po.
tvrzen jest. CoŽ, milostivý králi, mohú tobě viece dáti, tak v tom rozdielu
stojiece, právem nech povedie. Ale nepovědie, co naši ctí tebe velikú očeko-
vají, jakoŽ pak Tvá jasnost od Fantina, svého prokurátora, široce slyšala.
Neboj se, jakoŽ pravie, že zahyneš, otstúpíšJi. Nic bohdá, ale ještě proti
nepřátelóm božím a cirkve neposlušným tvú múdrostÍ a mocí povstaneš
a ty, jenŽ tobě jiná radili, tvú opatrností bez meče, ale milostí královskú
jmeš. Nedaj' milý králi, cti tvé jinému a let svých ukrutnému, aby snad
cizozemci nenaplnili se mocí tvých a práce tvá přišla do jiného domu a želel
by toho naposledy, kdyby dokonal tčlem i masem tvým; tak die prorok.

7 duě straně (duát) dvě strany-1-2 uěrných křesťanuov pod suatým paslušenstvím:
tj. katolíků poslušných Říma - 3 došel7.sÍ dosáhl jsi, uspěI jsi _ 4 korunu na tě ustauili
korunovali tě (srov. R. Urbánek, České dčjiny III,3, s' 360) - 5 jmien povaŽován;
regalia: odznaky panovnické moci (korouhve korunních zemí), symbolicky propůj-
čované při udělovánÍ léna

9 z kteříchto z nichžto; někteří: rozumějí se tu různé jiné odchylky utrakvistické
církve _ 72 kterd. jasnosti Tué i polomnosti krdlouské která přÍslušl tobě i budoucímu
královskému rodu - 73 ani... mohú ani... nemohou _ 77 nauedeni uvedeni na
správnou cestu - 20 abg ňcÍiel abys hájil - 27 jedinú jen jednou

23 prauie: tj. kališníci _ 23-24 o kostele řecském otřezaném o řecké cÍr.kvi, odděle-
né od Říma (s níŽ čeští utrakvisté navázali styky) a zachovávající přijímání podobojÍ
- 27 za nekonečnost a nestdlost za neuzavřené a nejisté (provizorní) _ 28 o lom běhu
v tom způsobu (tj. přijímání podobojí); zchoadn (m. vzchooán) vych<lván _ 32 ot
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kostela od římské cÍrkve; pravie praudťt problašujÍ za pravdu _ 34 rozmože (aorist)
rozmohl _ 35 gubernótorstuie správcovství - 39 u lom rozdielu v té odlišnosti - 40
ctÍ tebe uelikú s velkými poctami tobě - 47 od, Fantino.. od legáta Fantina de Valle -
44 tvú opatrnostt bez meče...: i z české strany se tu ozývá domněnka, která zkreslo-
vala již po |éta u papeŽe Pia II. pojetí české otázky, jako by stačila pouhá vůle Jiříbo'
aby se utrakvisté podrobili Římu _ 46 abg nenaplnili se moct lvých aby se nenasytili
tvou mocÍ - 47 bg... kdgb!] bys... kdybys; d.ie prorok: srov. PŤísl. 5'9-10

I I I

DáIe máš České královstvie v časném pokoji sobě poddané, poněvadž tě
král nebeský ráčil míti kráIe a rozbroje tvú múdrostÍ staviti a pokoj lidu
dáti jest ráčil. Nemysl sobě jinak, Žeť i múdrost i opatrnost tobě dá,kteráŽ
se v jednotě dává, aby lid ten navedl. Však vieš, ó králi, že již máš větší
stranu lidu tvého bezpráce, jenŽ jest pod poslušenstvím svatého řimského
kostela, jenŽ tobě i radú i pomocí vŽdy přístáti bude. ostatek snadně
k jednotě přivedeš, budešJi ráčiti. Neb všickni, abych tak řekl, i páni
i města tvého přikázanie arozkázanie v tom čekají; rcíž, a stanet se, rozkaž,
a napravieť se! Jinak, jestliže se k jiné straně obrátíš, jehožto pak na králi
nikoli neslušé, máš tu nějakú stránku, kteráž nedrži podlé řádu cierkve
svaté; budeš-li jie obhajevati, musíš naši stranu k sobě v tom přivésti,
kterážto niŽádným obyčejem k tomu nepřivolÍ, radějít poběhne do cizích
zemí, jako dřieve, pro vieru. Ale onino druhé strany, kam by ušli, nevědie.
Neb ten obyčej přijímanie v samém tvém království a markrabství jest,
a to ne všudy; pójdú-liť do jiných zemí, jedno ze dvého musie učiniti: nebo
aby se tajili' jaké jsú viery, aneb chtie-li jak Živi býti, musiet se s lidem tiem
srovnati. Do Řek nepójdú, nebť jest ta jiŽ pohřiechu pod Turkem; v Rusech
aneb jinde tak jest rozdielný obyčej' Že také v tom by se spolu nesrovnali.
A bych pak dlúho mluvill BudiŽ to, aby pro ztracenie statkuov aneb pro
hruozu, jehož bože nedaj, někteří svolili k obojiemu přijímanÍ již proti zápo.
vědi cierkve svaté' Slezáci a jiní tvoji poddaní toho neučini, cizozemci budú
se tvého lidu varovati a mnoho z|ého z toho přijde, jakoŽ dole pravím.

Jinú věc poviem! Nejjasnějši králi, nerač tesknosti mieti k mé řeči,
nebť já povinnost svú činím a Tvá velebnost ot sluhy svého, nemáJi z|ata,
ale kóže, jenž by tvé zlato přikryly' přijme. Večné paměti hodný rod Pře.
myslavuov, z něhožto knieŽata, vévody, králové i ciesařové pošli jsú' již
dnes v pohlaví muském sšel jest. Ty sám první a jediný z Čech mezi toliko
tisici nalezen jsi, jenž by jiný rod královský za|ožíl, štiepil a ustanovil.
ChcešJi, milý králi' aby nediem na dlúhé časy, ale věčně tvuoj rod královský
z tebe pocházel, následujŽ viery, náboŽenstvie, celosti, poslušenstvie svaté
stolice apoštolské podlé předkuov tvých, neb jinú cestú choditi bezpečně
a slušně nebudeš moci, ani také v počtu královském a knieŽecém položen

30

169



35

40

rl i)

5 5

6 0

budeš, jestliže jich v tom, co se dotkne svatého poslušenství a jednoty,
u vieře následovati nebudeš. Ale první budeš, po němŽto jiný že by druhý
nebude, neb kterýť po tobě bude, podlé poslušenstvie bude, a jestliže z tvého
kmenu bude, ale jako ty nebude, neb pod poslušenstvím bude. To diem, ne
by Tvá milost tak nebyl, neŽ kdyby se na druhú stranu, jehož bože nedaj,
obrátil.

Poviem ještě nynie pánu mému, nětco tajnosti se dotýkaje. Viz, prosím
pokorně, aby královstvie přivedl k poslušenství, aby buoh' dárce králov-
stvie, žívot manželky tvé tobě nejmilejšie a panie našé otevřel. otevřeť,
s doufáním, bohdá, pravím, učiníšJi v pravdě, neučiníš-li, neučiníf. Viece
jsem pověděl, než jsem měl, ale horlivost viery a má proti Tvé jasnosti
povinnost nětco také z sebe, ale ne vzdáleného od pravdy připudí pověděti.

Protož, ó králi, to učiň a nový kmen kráIovstvie Českého na věčná léta
začatý upevni, aby z tebe pošli kniežata, králové i ciesařové a požehnal tobě
pán buoh a semenu tvému po tobě, aby proti tobě nepovstali cizozemci, aniž
byl nalezen nepřítel, jenŽ by tě a tvé budúcí k boji popudil, ale rod tvuoj
poŽehnaný tě velebil a řiekal: ,,Najšťastnější ten Jiři, předek náš a otec,
velikú svú múdrostí a vtipnosti od pána boha jemu póčenú vkročiv v krá-
lovstvie' jenŽ bylo v otcizení i jmieno i posazeno, v poslušenství navedl
a vtělil cierkvi svaté, a co jiní velikými náklady a boji učiniti nemohli, ten
bez boje to zjednal, pozóstavil nám, ženě a dětem svým po sobě' a z jeho
požehnánie dobré věci na zemi béřeme... Páni zemští, jenŽ po tvých dnech
i našich budú, jakú radostí budú se chlubiti, řkúce, že z řádu našeho pan-
ského vyšlo kniežetstvie, královstvie i ciesařstvie. Veselá budú kniežata
a králové, Že takového krále zaslúŽili jsú mieti v svém počtu, a netoliko
krále, ale otce českého a patrona i dědice. To piši o dobrém, co má bohdá
Vaší jasnosti přijíti, neb zlý Čech, ješto českého dobrého nehledí; a toto se
mi zdá tak dobré, Že co kolivěk jiného Tvá jasnost bez poslušenstvie před se
Ýezmq nic svatého, nic stálého nebude; protož to radím, píši jako bohdá
věrný Tvé jasnosti a pravý Čech.

I u časném pokoii v dočasrrém mÍru - 2 slauiti zastaviti _ 4 abg nauedl abys
uvedl zpět na správnou cestu; uálšÍ stranu většinu - 6 kostela církve; přistúlt bude
bude při tobě státi, bude pomáhat - 9 /c jiné straně: tj. k utrakvistické _ 7o strdnku
stranu, skupinu věřících _ 71 k sobě u tom přiuésti obrátit proti sobě - 72 poběhne
odejde - 74 u samém v samojediném _ 1.7 se srounati' se shodnouti - 19 a bgch pak
d.Iúho mluoil a co bych dlouho mluvil; bud"iž to i kd5lly se stalo _ 27 Slezdci: míněni
především Vratislavští jako představitelé německého katolictví proti českému
utrakvismu

23 teskncsti mieti stěžovati si' zlobiti se - 24 nemd.li zlata... smysl: spokojí se
s tím, co mám - 25 Přemgslauuou Přemyslův * 27 sšel iest vymřel _28 bg štiepil štěpo.
val, pěstoval by - 30 celosli nedílnosti, jednoty (integritatem) _32 u počtu krdlouském...
položen Óudeš budeš započitán mezi krále

39 tajnosti skrytých věcí - 41 abg žiuot manželkg... oleuřel: tj. aby porodila dě-

170

dice trůnu; Jiř
podle tehdejšíh

5o póčenú
z řddu ze stavu

Ale abY
jakoŽ mám,1
přijieti' otvr

Mněť b1
5 šenstvie, a o

přijdeme' po
počela se jes
prelátuov, k
jich poslúch:

10 otporné bylc
pražském, nl
dva králové
poŽádán, jer
svatému a t

15 nčkteré uvet
svoleno. Do
Lid obecný z
mohl sobě k
mistrnÍ a uč.

20 volána. Áby
přijímati svl
svědomí zdr
jenž jich ch
cierkve oml

25  zČech i zM
Žádný o ničt
byli-li bY k]
přimocován
jasnost Tvá

30 šenstvie uvr
paktáta' st
dokudŽs ty
byé kto pod



roslušenství a jednoty,
mžto jiný že by druhý
bude,ajest l ižeztvého
vÍm bude. To diem, ne
anu, jehož bože nedaj,

l dotýkaje. Viz, prosím
y buoh, dárce králov-
našé otevřel. otevřet,
iiníšJi, neučinít. Viece
má proti Tvé jasnosti
tvdy připudí pověděti.
Ceského na věčná léta
sařové a požehnal tobě
ovstali cizozemci, aniž
popudil, ale rod tvuoj
řÍ' předek náš a otec,
póčenú vkročiv v krá.
v poslušenství navedl
ji učiniti nemohli, ten
rým po sobě, a z jeho
, jenŽ po tvých dnech
ie z řádu našeho pan-
Veselá budú kniežata
'ém počtu, a netoliko
ďobrém, co má bohdá
ého nehledÍ; a toto se
l poslušenstvie před se
rdím, píši jako bohdá

iti - 4 abg nauedl abys
lela církve; přisttiti bude
rakvistické _ 1o strtinku
proti sobě - 12 poběhne
dnouti - 19 a bgch pak
alo _ 21 Slezdci: míněni
Ltolictví proti českému

lcÍa... smysl: spokojÍ se
nřel_28 bg štiepil štěpo-
.32 u počtu krdlovském...

řel: tj ' aby porodila dě-

1 0

1 5

dice trůnu; Jiříkovy děti se narodily v době, kdy ještě nebyl králem' a nebyly tedy
podle tehdejšího měřítka královského půvoďu _ 44 připudí nutí

50 póčenú propůjčenou _51 i imieno i posazeno i povaŽováno i položeno - 55
z řódu ze stavu * 57 u suém počtu ve své řadě

IV

Ale abych konec učinil a tobě, pánu mému najmilostivějšímu, věrně,
jakož mám, radil, co v srdci mám, zatajiti nemám. Pak při Tvé jasnosti jest
přijieti' otvrci neb něco vybrati.

Mněť by se zdálo, aby Tvá jasnost znamenala počátek tohoto rreposlu-
šenstvie, a otděleně neb rovně týmŽ obyčejem k svornosti a poslušenstvÍ
přijdeme, poněvadž týž kořen bývá věci otporných; protož jako tato dvojice
počela se jest najprv skrze kněŽie, jenž jsú otstúpili ot poslušenství svých
prelátuov, káza| kaŽdÝ, co chtěl, múdří a učení hnáni byli preč, lid musil
jich poslúchati nebo vyhnáno býti ot statkuov i snad zahubeno, tak by mně
otporné bylo, aby výsost Tvá královská jednu hlavu měla v arcibiskupství
pražském, nebo jest neslýchaná věc, aby dvě byly hlavě v jednom těle, jako
dva králové v jednom království. A pak ten jeden aby byl ot stolice římské
požádán, jenž by všecko kněžstvo vza|v poslušenstvie a posláno bylo k otci
svatému a cestu a obyčej slušnej, jenŽ by byl pójčen témuŽ legátu pro
některé uvedenie a napravenie. A již aby Žádný nekáza|, neŽ na čem by bylo
svoleno. Do země aby s tiem legátem ráčil dobyti múdrých a učených lidí.
Lid obecný aby byl v plné svobodě viery a aby jeden každý, zvláště v Praze,
mohl sobě kúpiti duom, dědiny, vinici, k řemeslóm aby byli všickni, zvláště
mistrní a učení, připuštěni. Též i do učenie pražského aby byla svoboda pro-
volána. Aby Žádný druhého nehaněl kdeŽ koli a aby lid mohl bez překážky
přijímati svátosti křesťanské svobodně a tak neb tak držeti, jakž by se jeho
svědomí zdálo. A jasnost Tvá aby nevelebil kompaktátuov' neb i mistři,
jenž jich chtie brániti, posmievají se jim, nébrž pravie, že jsú pójčena ot
cierkve omylné, jako jsem to sám slyšal; jiní zachovatele jich chtěli hnáti
z Čech i z Moravy s kompaktáty. A tak múdrost Tvá rač to uskrovniti, aby
žádný o ničemž se nehádal, a jasnost Tvá zbranij a obhajuj takového legáta,
byli-li by kteří otporní aneb buřiči, aby měl moc je zkrotiLi a tresktati bez
přimocovánie všelikého. Tiemto a jinými věcmi v krátké chvíli porozumí
jasnost Tvá, jakť se lid napraví,že bez meče a střely všickny v jednotu poslu-
šenstvie uvede. Neb budeJi Tvá výsost vŽdy státi, aby byla stvrzena kom-
paktáta, staneš o to, coť věčnú v sobě kyselost a nesnázi zavierá. Nebo,
dokudžs ty Živ, takť i stáli v pokoii, a snad těŽce, ale po tvé smrti nemnírn,
byt kto podobný k tobě kralova|, jenž by dvě věci a strany oLporné v pol<crji
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držal zvláště, neb vždy oni stranu naši budú utiskovati a zase, jakož pak
naši ne u veliké jsú svobodě, i řemeslníci i kněží.

Toto, slavený králi, krátce rač ote mne milostivě přijieti. Že jsem něco
neslušného psal, rač svú múdrostí a milostí to opraviti a nevážiti ve zlém.
Položil jsem zlé i dobré, i cestu i radu, rač ve vše nahlédnúti. A jiné věci,
kteréžto dal pán buoh a dá! A stuoj o poslušenstvie a buď upřímé mysli,
buohť bude s tebú a dáť múdrost k napravenÍ. A jakoŽ král David připravil
všecky potřeby k chrámu synu svému Šalomonovi, tak ty synu svému,
jehož porodíš v poslušenství, aby on po tobě a vnukové tvoji v království
napraveném, upokojeném, nábožném, hojném, tučném a sladkém,ibrŽ
rozkošném a zdravém kralovati mohli. A tvá pamět živa buď mezi králi
jinými i nad jiné na věky. Anren.

4 abg znantenala aby měla na paměti _ 5 otděleně neb rovně různJ.mi cestami
nebo stejným způsobem _ 6 oIpornýcň jsoucích v rozporu; dvojice rozdvojení _ 8 preč
pryč - 9 ughndno bÚt i . . .  zahubeno být i  vyhnán. . .  zabuben _ 1o iednu h lot ,u. . .uc l rc i -
biskupstuí pražské:n: tj. místo tehdejších drou administtátorů podobojÍ a podjcdnou;
Hilarius samozřejmě pŤedpokládal, že jcdinou h|avou bude kalolík _ 76 abg rtičil
doÓgli abys ráčil získat _ 78 abg mohl sobě kúpÍIi duom: mčstská rada to tehdy po-
volovala jen příslušníkům strany podobojí; děding pozemky, půdu (dčdičnou) - 19
mislrní a učcní dovední a vyučení; do učenie pražského na praŽskou universitu - 21
lak neb tak drželi: tato proklamovaná volnost ve způsobu přijímání je sotva mínčna
vážně, protoŽe je v rozporu se všemi předchozími výzvami podřídit se Římu - 23 nébrž
ba dokonce _ 24 zachouatele jich ty, kdo je zachovávajt _25 uskrouniti upravit (na
menší míru) _ 26 zbranij obraňuj _ 28 bez přímocood.nie ašelikého: tj. bez násilí; jak
ie patrno z předchozího, rcdukoval Hilarius celý spor českého utt.akvismu s ňÍmem
na otázky církevní disciplíny; i zde se domnívá, Že pouhé cÍrkevní disciplinární tresty
(bez pouŽití výkonné moci) stačí k odstranění moŽného odporu - 30 sÍdli trvati - 31
slaneš zasadiš se; zauierl. obsahuje _ 34 zultišIě vedle sebe, jednu vedle druhé1 a zase
a naopak

36 že.,. něco coŽ _ 40 krdl Dauid: izraelský král (1013-973 př. n. l.); o přípra-
vách na stavbu chrámu srov. 1Par.22.5-10 _ 43 i brž naclto i

JoŠT Z RoŽwsERKA
LI  ST KRÁLovNĚ J  o  HANĚ

Toto stručné memorandum, uchylující se místy k náznakové aforistické formě,
podal kráIovně Johaně vratislar'ský biskup Jošt spolu s jiným, adresovanj'm přímo
králi' ke konci dubna 1465' kdy se uŽ proti králi zdvíhal panský katolický odboj.
Spiskem zaznivá důraz na celkový národní zájem i strach o českou budoucnost.

Tyto věci dávám napsány pro tyto příčiny:
Najprv, aby s rozmyslem slova postavená vždy zuostala v své formě.

Druhé, aby mohla opáčena býti, kolikrát je kto chce čísti.Třetie, jest.li toho
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všeho komu potřebie ukázati aneb některých kusuov z těchto, aby se to
mohlo státi. Čtvrté a poslednie, abych k buohu, svému svědomi a k vám své
povinnosti učinil dosti.

Nestane-li to královstvie v jednotě obecné cierkve svaté a římské, tehda
strach' Že se na něm naplní čtenie, kteréžto die, že ,,každé královstvie v sobě
rozdělené zahyne... A to by se pohřiechu naplnilo, kdybychom se toho
dopustili, abychom se v sobě rozděléc, neřku na dvé, ale na několikero, se
smiešejíc sami se Čechové hubili a kazili; tomu by se cizozemci nasmieli
a rádi by nás dorazili azemi roztrhli. Jehož toho buoh uchovajtA snad ani
tak skuoro, ani na tom by se slehlo, jakoŽ kto mní.

Necht tomu, co chtie, dějí ti' kto ř'iekají: Aé páni svým houfem bez
rytieřstva a rytieřstvo bez pánuov se okáží, tu bude slrledáno, kto viec mohú
zemi poslúžiti' páni-li čili rytieřstvot Já to pravím, že to dobře vieme, Že
viec zeman než pánuov' a viec měšťan neŽ panoší a náviec sedlákuov.
A protož, ktoŽ chce nové rady dělati, nechť sobě dá nový svět stvořiti. Pakli
to nemuož býti' zachováváme starodávnie řády neřiekajíc: Když máme
města a zemany jim odtrhnem, tehdy je podtrhnem. A co pod nimi zacho-
váme svých, toť jest vše k našemu lepšiemu.

Skrze takovú ruoznici stalo by obcovánie Čechóm se všemi jinými
křestanskými zeměmi v svátostech přijímaní, v službě boži, v kupectví,
v rytieř'ských jézdách po dobrodružství, po sluŽbách, v spřiezněních,
v soudech, v poselstvích i v jiných rozličných a mnohých věcech. Ač kolivěk
pán buoh všÍm vládne, však dobré se jest vystřéhati příhodami jiných; neb
takové věci na dléch sú na dobré nevycházelY, ani což nesilného jest věč.
ného. Aneb která jest památka Žlžkova i všech jiných násilníkuov, neŽ
v hanbě a v zlořečenství a věčném zatraceni,těch všech, kteříŽ jsú v smrtedl-
ném hřieše sešli?

Lépe jest zbožných a slušných cest hledati, než v také zmatky vstúpiti.
Neb kto by začeli, buoh vie' dočekali-li by konce. A na toJi by na dléch
přišlo, co oni chtie aneb nechtie, kto to vie? Neb stálost pravdy a neúStup.
nost křivdy tvrdé boje mievají. Kdyžé křivda s nepravostí bojuje, tehda obé
neostojí; a k tomu duše a čest nenie prodajna. Tenť na to bude pomnieti, že
pravdě nelze zahynúti.

Item kdy pánuov a kapitoly na ruce nemám, já sám málo zjednám;
a puotad je mám, pokad na těch věcích stojím, kteréž jim k umenšení všeho
dobrého nejsú. A tomu lidé lépe rozumějí, což vidie, neŽ co slyšie.

Také snažnú a tuhú prosbu na se budete mieti, jestliže budete nám na
čem chtieti ujieti, neb mnoho dobrých lidí svorně a stále bude prositi, aby
se toho nedálo.

Mistra Václava nebude mi se hoditi s sebú pojieti' ani chci kterú příčinú
býti' aby on přestal kázati, ale k tomu chci pomoci, aby se uskrovnil v těch
věcech, totlžto v kázali, což muoŽ býti vedlé boha a řádu cérkve svaté
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obecné. Neb snáz mi to přetrpěti, staň se coŽ staň, než bych svého svědomie
poškvrnil a dobré pověsti pohoršil nenabytedlně. A bych nevěděl, co viem,
nemluvil bych toho. Neb nepochybuji, Že jsú ještě z boŽieho daru lidé, ješto
ani dary, ani straclry, ani hněvem, ani přísnosti, ani lahodami nedadie se
od toho odvésti ani v to podvésl"i oslavovánie, kteréž by bylo proti vieře
křesťanské a řádu cierkve svaté obecné. BoŽe, ostřez, bych těm měl býti
k příkladu zlému a k rozpáčení v dobrém.

Pokad zde apoštolé vládli, Petr na Starém a Pavel na Novém městech,
a jakŽ proroci nastali Daniel a Samuel, kterak za obojích bylo a jest, to tajno
nenie.

Ó, slušieť na těch povahy pomysliti, rra kterých rady člověk chce spolé-
hati a které chce za příušníky a za podpaŽníky mieti. Ach, všakt lidé vědie,
ktoť mistruje u krále, na rathúze, v cechách, v krčmách, v domiech hostin-
ných i v jiných, v klášteřiech, v kolejích i v školách. A zač se přimluvie' co se
jim odpovie? NenieJi to pro dobrotu, ale pro strach, kto se na tom nehorší?

A ktoŽ řiekají: Zdali kto zkníežat a z mistruov u pána Krista uvěřil,
aneb uposlechl jeho svaté milosti? Ale obecní prostý lid, ten jest pána Krista
následoval a veň uvěřil! Kto pak ze všech obecních lidí chtie doktory zdě.
lati, lépe by učinili, by je vhod naučili, neŽ přeučili. Jakož činí cierkev svatá
obecná, že uči lidi ty věci, kteréŽ jsú potřebné. A tak přeučení zuostanú
s těmi, ktoŽ jsú neuvěřili, a kto střiezlivě smyslé a nesmyslé viec, neŽ potře-
bie, tiť budú přičteni k těm, kto jsú pána Krista následovali a veň uvěřili.

Buď jakž buď, však to vieme, Že trápenie dává rozum, protivenstvie
zkušuje lidí jako oheň zlata a trpělivost v protivenstvích s mučedlnictvím
přinášie věčné odpočinutie i život věčný.

2n. najptu... druhé... třeti.e atď. za prvé, za druhé, za třetí _ 3 optičena opako-
vána - 4 kusuoo článků _ 7 nestane-Ii nezůstane-li _ 8 shocřr jtt strach, jsou obavy;
č'tenie evangelium; cit. Mat. 72'25 _ 17 se smiešeiÍc mísíce se; Dg se nasmieli nasnráli
by se _ 13 skuoro brzy; ani na tom bg se slehlo ani na tonr b1' nezůstalo _ 17 ntiuiec
rrejvÍc _2o iim: tj. městům; podtrhnem zničíme (záludně); co pod nimi ko]ik mezi nimi

22 stalo bg obcoudnie ustal by, přestal by styk - 23 u sutitostech přijimanÍ (atrak-
ce) v přijímání svátostí _ 24 po dobrodružstui za dobrodruŽstvím; u spřiezněních
v příbuzenských vztazich _ 26 dobré se jest ogstřéhati pří.Ircdami jÍných je dobré vzít
si výstrahu z příhod jiných |idi _ 27 na dléch na dlouho - 30 isú sešli zemřeli _ 35
neostojí neobstojí _ 37 item ďále; kapitolg kapituly; na ruce při sobě, za sebou - 38
puotad... pokad jen potud..' pokud; na těch uěcích stoitm trvám na těch věcech;
k umenšent na újmu

41 ujíeti ubrati - 43 mistra Vdclaua: míněn Václav KřiŽanovský (I 7470), praŽský
kanovnÍk, horlivý kazatel proti utrakvistům; poiieti vzíIi - 45 uedlé podle - 47 ne-
nabgtedlně nenahraditelně, neodčinitelně _ 49-50 nedadie se.,. Ú to pod.oésti nedají se
k tonru přivésti _ 52 k rozpdčení. k rozpakování, k váhání _ 53 apoštolé ultidli: narážka
na dobový vtip: ',apoštolé.. byli nazýváni purkmistři pražských měst před r. 1448
Petr z Kunvaldu a Pavel Dětřichovic' ,,proroky.. jejich nástupci od r. 1448 Daniel
z '|uchor'aze a Samuel z Hrádku a z Valečova. horlivÍ kališníci

1 7 4

5 7  z a P
počíná si ial
míře - 66 sr

RADA K

Tento
lomatem A
randa vyžr
lovské rad
s králem n
ekonomicli
i proto, že
iako cizint

ve j
Najj

nebeské t
převěrné

sKu
kterak b
s svatýn
jakž mi t
mimo Pz
štější kri
lidu česl

K c
knieŽata
druhé, t
kostela i
jasnější
o který<
jasnost
křestant

K
položen
z|até, ja
stáli v j

1 0

1 5

20



ež bych svého svědomie
bych nevěděl, co viem,
božieho daru lidé, ješto
ni lahodami nedadie se
réž by bylo proti vieře
ez, bych těm měl býti

vel na Novém městechn
1ích bylo a jest, to tajno

rady člověk chce spolé-
. Ach, všakť lidé vědie,
ách, v domiech hostin-
l zač se přimluvie, co se
kto se na tom nehorší?
l u pána Krista uvěřil,
id, ten jest pána Krista
lidí chtie doktory zdě-
akož činÍ cierkev svatá
|ak přeučení zuostanú
smyslé viec, než potře-
lledovali a veň uvěřili.
r rozum, protivenstvie
ťvÍch s mučedlnictvím

třetí - 3 opdčena opako-
cň je strach, jsou obavy;
:; bg se nasmieli nasnráli
b}' nezůstalo - 17 ruiuiec
pod" nimi kolik mezi nimi
t dto stech př i j im aní (atrak-
ružstvím; u spřiezněních
hmi jiných je dobré vzít
30 7.sú sešlÍ zemřeli _ 35
při sobě' za sebou _ 38

t trvám na těch věcech;

tnovský (t 1470)' praŽský
.45 uedlé podle - 47 ne-
., tl to pod'uéslÍ nedají se
,3 apoštolé ultÍdli: narážka
ských měst před r. 1448
stupci od r. 1448 Daniel
išníci

1 0

1 5

57 za přtušníkg a za podpažnikg za informátory a za podporovatele * 58 mistruie
počíná si jako mistr, má vliv; u domiech hostinných v hostincích _ 64 vhod v pravé
míře - 66 smgslé myslí, uvaŽrrjí

ANTONIO MARINI
RADA KRÁLI JIŘÍMU o ZLEPŠENÍ KUPECTVÍ v ČECHÁCI-I

Tento spisek, složený r' 1463 česky proslulým technickým podnikatelem a dip-
lomatem Antoniem Marinim de Gratianopoli (z Grenoblu), pŤedstavuje typ memo-
randa vyžádaného na určitý námět, jež však došlo pozornosti i mimo okruh krá-
lovské rady. Marini vstoupil do sluŽeb krále Jiřího a naučil se česky, aby mohl
s králem navázat opravdu důvěrný styk. Jeho memorandum je vlastně první český
ekonomický spis a lze jej pokládat za náběh k merkantilismu. Zaslouží povšimnutí
i proto, že ukazuje, jak se čeština osvědčila na poli dosud sobě cizím, třebaže autor
jako cizinec přece jen měl jazykové nedostatky.

(Ú\rOD)

Ve jméno svaté a nerozdielné trojice.
Najjasnější králi, Vaše velebnost ke cti a chvále božské a všie říše

nebeské mne tázal jest neb sedm otázek mi učinil jakožto služebníku svémrr
převěrnému a raděo ač koli k tomu nedostatečný a nehodný sem.

Ku prvniemu mne Vaše velebnost tázala, jakož vždycky činila jest,

kterak by moŽné bylo přivésti jasnost Vaši s lidem svým českým v jednotu

s svatým římským kostelem. Najjasnější králi, já odpoviedám podlé toho,
jakž mi se zdá, že lepší obyčej, svatější a bezpečnější ani ušlechtilejší nenie
mimo parlament' již častokrát Vaší jasnosti pověděno, a aby najkřesťan-
štější král francský byl najvyšší ten, jenž by to jednal Vaší jasnosti a všeho
lidu českého.

K druhému tieže Vaše jasnost, kterak by bylo moŽné uvésti všecka
kniežata křestanská ke třem věcem: najprvé ku pokoji a smlúvě obecné,
druhé, aby všickni vespolek bránili vieryo třetie, aby čest svaté matky
kostela římského a svaté stolice papežské a svaté říše byla zachována. Naj-
jasnější králi, já odpoviedám, že skutek dokonánie těchto všech zřeni,
o kterýchž Vaše jasnost tieže, všecky věci budú mieti miesto, jakož Vaše
jasnost zpravena jest skrze poselstvie, kteftž pro vaši jasnost po všech
křestanských národiech učinil sem, jakož řečeno jest o novém parlamentu.

K třetiemu táza|a Vaše jasnost, kterak by to býti mohlo, aby byly
položeny mince v království vašem Českém a jeho panstvích, tak mince
z|até, jakožto střiebrné i také drobné mince a měny spolu tak, aby zlatí vŽdy
stáli v jedné mieře i groši a měny, jakoŽ prvé měli obyčej státi, a aby nikdy
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nebyli zkaženi. Najjasnější králi' při té straně já velmi široce psal sem tak,
jestliže ty věci Vaše jasnost tak v skutku po|oži, nikdy nezapomene, ani sy.
nové vaši, ani lid český.

K čLvrtému tieže Vaše jasnost, kterak by dolové z|atí a střiebrni v krá.
lovství Českém a v jeho panstvích opraveni býti mohli a poloŽeni v lepšiem
stavu, než nynie jsú. Při té straně, najjasnější kráIi, nalezl sem takové
mistrovstvie, že doufám bohu a panně Mariji, že takový obyčej naleznu
v krátkém času, Že všickni příslušejíci k koruně české dadieť pomoc peněžitú
hojnú ke všem doluom z|atým i střiebrným i jiných kovóv, kteříž sú v krá.
lovstvÍ Českém a panstvÍch jeho.

Ku pátému tieže Vaše jasnost o všech úřadiech královských, kterú
bych radu mohl dáti a kterak miením v počtu dáti úřady královské, a praví
Vaše jasnost, Že mnoho potřebuje tomu rozuměti. Najjasnější králi' já odpo.
viedám podlé toho, jakoŽ já viděl sem po všech královstvÍch křesťanských
a spravovánie králuov a kniežat. Jsú čtyřie prvotní úřadové, na kteréŽto
králové i kniežata mají Živi býti v duostojenství královském: první jest úřad
mincí, druhý jest úřad soli, třetÍ jest úřad z cel, čtvrtý jest z pokut vin.
A z těch čtyř úřaduov králové mají miebi svój pravý úžitek. A o tomt sem
přeširoce psal, jakož Vaše velebnost móŽ posvědčiti.

K šestému tieŽe Vaše velebnost, kterak by mohlo býti rozuměno
o svých sedmerých poddaných, toLižto oráčích, kněžích, knieŽatech a všech
národech urozených lidí bojovných a všemu pokolení doktoruov a řemes.
lóm i kupciem. I také chce srozuměti Vaše jasnost všem věcem, kteróŽ jdú
vel| z královstvie a kteréž jdú do něho, pro usúzenie neb rozhodnutie,
jestliŽe vaše krajiny viece potřebují jiných neŽ jiní vašich, tak v těch věcech,
jenŽ k jiedlu příslušejí, jakožto o kúpiech i také v jiných potřebách. Naj.
jasnější králi, na to odpoviedám, že já psal sem Vaší jasnosti jedny kniehy
tak výborné a ušlechtilé i úŽitečné, jakož v běŽnostech světa psáno móŽ
býti' jenŽ slovú o dckách královstvie a jich vlastnie jméno jest Květ kvě.
tuov a Klíč klíčuov.

K sedmému a posledniemu tázala Vaše velebnost o kupectvích a kterak
Vaše velebnost mohla by dovésti kupectvie k prvniemu stavu, jako v krá.
lovství Českém a jeho panstvích někdy bylo. Najjasnější králi, rač Vaše
velebnost při této straně vdolepsané věci čísti a :uzří, kterak kupectvie mohú
k stavu prvniemu navráceny býti. Ač koli zdá se nemožné, však v skutku
nenieť nemožné, ale možné, protoŽe takový řád' jakož dole psáno, nenie
skrze takové cesty obyčejné, ale některaká povaha neznámá, podlé přiroze-
nie lidí a krajin, tak z královstvie Českého, jako z příslušností koruny i také
podlé časuov běžících. Najjasnější králi, zpomínaj Vaše jasnost na múdrost
Šalomúnovu a královny Sáby, neb ta královna v krátkých sloviech pravÍ,
že by čas a příslušnost nebo obyčej a pravý řád byly ve všech věcech v světě
pravé a dokonalé zavřenie. Ale takovýť jest řád v mých psáních, ač koli
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nejsem tak múdrý, aby obyčej mohl pojíti podlé řádu. Třetie, Že řád a obyčej
také s sebú vedú příslušný čas učiniti možný.

1 nerozdielné nedělitelné, nedílné (o trojici božských osob) _ 3 tdzal jesttázala
se (velebnost - shoda podle smyslu) - 4 radě rádci - 7 s kostelem s církví _ 8 obgčei
způsob - 9 mimo parlament mimo jednání (na mezinárodním fóru) _ 10 |rancský
francouzský; najugššt ten, ienž bg to iednal nejpovolanější' aby o to jednal - 13 ku
pokcjik míru - 14n, druhé'., třetie za druhé, za Lřetí - 76 skutek dokondnie... zření
uskutečnění zřetelů - 79 iakož řečeno iest.. '.. míněn Mariniho latinský traktát (dosud
nevydaný), který vznikl v červnu r. 7462

20-2t abg bglg položeny aby byly uzákoněny, ustanoveny _ 22 měng směnné
hodnoty, přepočitací kursy - 23 u iedné mieře v stejném poměru (smysl: aby poměr
hodnoty mince stříbr 'é ke zlaté byl stálý a aby nebyl rušen častým vydávánfm horší
mince) - 24 při té straně při tom; psal sem Íak.. speciální spisy, o nichŽ se Marini
zmiňuje, nejsou dochovány - 25 u s/cuÍlcu položÍ uskuteční - 30 misttoustuie mistrný
prostředek - 31 dadie dají

35 kterak. . . u počtu ddli jaký počet, kolik uvésti -38 sprauooeínÍe způsob řÍzení -
38-39 na kteréžto... majt žiui býti z nichŽ mají mít příjem _ 40 z pokut uin ze soud.
nÍch pokut - 42 posuědčilť dosvědčiti, potvrditi

45 o ruirodech urozených lidí bcjounýclr o stavech šlechty _ 46 srozuměti porozu-
měti - 47 pro usúzenie pro posouzeni_ 5t tl běžnostech při nestálosti, vrtkavosti _ 52
o dckdeh o deskách (zemských)

55 k pruniemu k dřÍvějšímu; iako jak - 60 skrze takoué cestg obgčejné obvyklým
způsobem, postupem; některaká' pooaha jakýsi charakteristický ráz _ 67 z příslušností
korung zezemí příslušejících ke koruně - 62 podlé časuou běžÍctch podle běhu času,
podle potřeby - 64 příslušnosÍ nebo obgčei vhodný a vŽitý způsob-64-65 že bg bglg
praué a dokonalé zavřeníe že jsou skutečně a plně obsaženy -67 učiniti možný moŽný,
vhodný k uskutečnění

( o  Z L E P Š E N Í  o B c H o D U )

I líbiž se jasnosti Vaší shromazditi lid svój' jakož řečeno jest, knieŽata,
pány i panoše i jiný lid. A o první straně má ukázati jasnost Vaše sjednánie
a v jednotu uvedenie mincí. Potom, kterak Vaše jasnost chce kupectvie
vésti a dáti lidu svému několik tisíc zlatých do některého času a že Vaše
jasnost z nich nechce žádného úžitku mieti, jediné toliko aby byli učiněni
múdří a běhlí v kupectví. A jestliže by oni ztratili, Vaše jasnost ztrátu s volí
přijme' a aby oni nebyli zavázání něco navrátiti' kdyŽ by v pravdě ztratl|i,
když toliko beze lsti a zlosti svú ztrátu budú moci okázati a že Vaše veleb-
nost chce poloŽiti ty z|até na štěstie, pro navedenie jich k dobrým obyčejóm.
Potom řieci má Vaše jasnost, že miení mieti obyčej' aby jim bylo uvěřováno
všelikého kupectvie snad za 20 tisíc z|atých a viece. A budúJi oni chtieti
něco svých vlastních peněz naloŽiti, Vaší milosti dobře se líbiti bude, aby
vešken zisk byl jich podlé počtu peněz, kteýŽ každý poloŽí zvláště. A jestliže
by nechtěli nic svého přiložiti' že Vaše jasnost chce dáti neb pójčiti deset
tisíc zlatých na dluh za 20 tisic neb viece, bude-li potřebie, toliko pro přie.1 5
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zen, kterúž Vaše jasnost má s lidem svým a proto, aby kupectvie, kteráž
jiní kupci maji v království, nevycházela z královstvie potom, ale zuostala.
A Že oni měli by zbohatěti takovýmto obyčejem, aby Vaše jasnost slíbila
jim, že práva a obyčeje a smlúvy, kteréž sta|y sú se skrze jasnost Vaši při
všeliké věci mincí a měn i kupectví, zachovány budú.

Z toho pak, najjasnější králi' Vaše jasnost uzří, že má|o bude mieti
odporných, a snad žádných. A na to přivodím tři příčiny velmi mocné:
najprvé, Že Vaše jasnost má srozuměti, kterak troje pokolenie jest lidské,
neb někteří jsú převelmi lakomí a někteří marnotratní a někteří prostřední.
To troje pokolenie lidské přijme to a líbiti se jim bude od Vašie jasnosti:
najprvé lakomí rádi pro své lakomstvie, aby nalezli a nic nenaložiec zisk
měli, a také že naučie se; druhé marnotratní radějí by nalezli pro dvě příčiny:
prvnie, neb uzřie Vaši jasnost svobodnu a bohatu, a tiť takový obyčej mají'
Že každý z nich chce býti mysli vysoké, a tak pro příčinu srovnánie s Vaší
jasností rádi svolé; a ti pak, kteiiž jsú prostřední, neodeprúť, neb oni dobře
rozumějí, že jiní lakomí lidé nesjednali by se s jasností Vaší, jediné s ziskem.
A jiná příčina: prostřední nejsúť přieliš múdří ani vtipní a obecně se spravují
rozumem jiných nežli svým. A tak túto cestú naplní jasnost Vaše ty tři věci,
kteréž svrchu pověděny jsú: Najprvé dosti učiní přirozením hrubých lidí na
rozumu' a uzřie, Že sú vtipnější a navedení bez svých nákladuov, a k tomu
zišti a cti dobudú jakožto královšti úředníci. Druhé učiní podlé přirozenie
krajiny, kdeŽ nejsú, jenž by mohli takové věci činiti ani také chtěli by býti
naučeni na své náklady' ani by také chtěl koho z cizie země mieti, jenž by je
učil, neb přede všemi chtie předčiti v smyslu. Ale od Vašie jasnosti nebudú
Želeti naučenie přijieti, nébrŽ tiem radějí přivolé k těm věcem, kteréž řečeny
jsú, aby od Vašie jasnosti lásku mieti mohli; také Že vědie a v skutku pozná-
vají, že vždy Vaše jasnost byla jim a bude milostivý pán. A skrze takové
cesty a smlúvy má Vaší jasnosti dosti se státi neb líbiti se.

Také tieŽe Vaše jasnost o čtvrtém řka, že kořenové jsú krumfešt k do-
vedení toho krumfeštu k skutku. Najjasnější králi, Vaše jasnost viece vtip-
nějí tieže se, a k takovým odpovědem potřeboval by Vaše jasnost vtipněj.
ších lidí' než sem já. Neb kořenové krumfeštu mnozí jsú, ale jestiť jich šest'
jenž jiné pochopuji. První kořen všeho krumfeštu jest, aby tolik peněz
a tolik svěřenie bylo naloŽeno, což by stačiti mohlo ke všelikému pokolení
kupectví, kteráž býti mají v Čechách a v panstvích Vašie jasnosti. Druhý
kořen jest, aby takový obyčej byl nalezen, aby správcie a ti, ktožta kupec-
tvie povedú' byli dostateční k spravování svých pří. Třetí kořen jest, aby
nic nebylo ztraceno na kupectví. Čtvrtý jest, coŽ bude slíbeno a uvěřeno,
aby bylo plněno. Pátý kořen jest, aby takové bezpečenstvie učiněno bylo
s těmi městy aneb lidmi, jimž kupectvie dávají se, aby žádný blud budúcně
přijíti nemohl, neb ihned, jakž by lid český viděl, že by jednú ztratil na
některé věci, nikdy by se k ní viece nenavrátil, neb nenie obyklý v kupectví;
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jinút chvíli ziští, a proto nenechají. Ale o těchto pěti kořenech má býti
jmieno veliké znamenánie, nebo když by byla jedna neslušná věc, mnohem
viece toho pošlot by, a učině jednu věc ščastnú, mnohé přišlyt by jiné.
Šestý kořen jest, Že takové šetřenie měli by mieti ti prvotní, ktož by to
pósobili, aby nevěřili kterému městu vuobec ani kterému člověku zvláště,
aby statek Vašie jasnosti a tovařistva v nebezpečenství byl, neb dnes vidí
se po příkladu ve všech městech, kdeŽ kupectvÍ v velikém množství požívají'
mnoho a velikých bluduov býti' i prvnějšie časy byly sú pro přielišné svěřo-
vánie, jenŽ se lidem dálo.

2 o pruni straně o první věci, nejprve _ 2-3 sjedndnie a u lednotu uuedenie minct
zavedení a sjednocení mincÍ _3 kupectuie ucsÍť obchodovati - 5 z nich: tj. z vynalo-
Žených peněz _ 6 běhu zběhlí; s uolí povolně, dobrovolně _ 8 beze zlosti bez špatnosti;
okdzati dokázati, dosvědčiti _ 9 položiti... na štěstie sloŽiti' obětovati pro štěstí' ris-
kovat; pro navedenie jich aby je přivedl _ 70 abg iim bglo uuěřoud,no aby jim byl po-
skytován úvěr (státní) _ 71 kupectuie zbožl _ 72 naložiti wynaložiti' poskytnouti -
73 podlé počlu podle mnoŽstvÍ

22 oilporných stavějících se na odpor; přioodím tři přÍčing uelmi mocné uvádím
tři pádné důvody _ 26 abg nalezli aby získali _ 27 naučie se poučí se - 29 mgsli ugso.
lci velkomyslný, velkorysý _ 31 jiní' Iakomí lid"é: tj. lichváři (smysl: lichváře nelze
srovnávat s králem, protoŽe jim jde pouze o zisk); nesjednali bg se nedohodli by se -

35 nauedenÍ poučení _36 ztštt budou mít zisk, vydělají _ 39 přede všemi chtie před-
čiti u smgslu všechny chtějí předčiti rozumem - 40 přiiieti přijmout _ 43 dosti se std-
Íť býti učiněno zadost

53 kořenoué jsú krumfešt k douedeni.,. k skutku nejzákladnější otázky jsou zá-
kladem (poďstatou) uskutečnění; jde o odpověď k Jiřího otázce obsažené v části
textu zďe vypuštěného (srov. Erbenův Výbor II' sl. 783) _ 48 pochopu7Í zahrnují'
obsahují _ 49 suěřenie úvěru _ 52 saých přÍ svých ltěct, zá|ežitostí - 54 bezpečenstoie
zátlka, zajištění _ 55 blud zde: nepoctivé, podvodné jednání _ 57 obgklý zvyk|ý'
zběhlý _ 58 iinút chutli zišti jindy získají _ 58-59 mri býli jmieno oeliké znamend,ní.e
má se přikládat velký význam; neslušnd nenáležitá, nepatřičná -60 pošloť ly měIo
by (v tom) původ _ 61 šetřenie prošetření, prozkoumání - 63 louďťsÍua..tj. kupectva -
64 po příkladu například _ 65 prunějšťe dřívější

PAVBL ŽÍDEK
J  IŘ  Í  sPRÁvovNA

Katolický literát židovského původu Pavel Žídek (l4t3-|47|) je jakousi
obdobou Ántonia Mariniho, nebot také jeho literární činnost se neomezila přes svůj
odborný ráz na oblast latinské tvorby, ale přecházela do oblasti jazykově české.
Židet< jat<o spisovatel je zajímavý stejně neostýchavou neomalenostÍ, s níž uplat-
ňuje v literárním díle svou povahu, jako širokým, scholasticky encyklopedickým
rozsahem svých zájmů. Jeho dilo svědčí sice o povrchní roztěkanosti, přesto však
lení moŽno je přehlíŽet. o jeho práci ostatně nelze dosud říci poslední slovo, nebot
Žídkova latinská encyklopedie Liber viginti artium (Kniha o dvacateru umění) není
dosud podrobněji prostudována.
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Česky napsal Žiaet na královu výzvu politickou příručku Jířt sprduouna
(dokončena 1471), která je v celém svém obsahu encyklopedicky pestrým
odrazem autorovy náladové a neklidné osobnosti. Ve třech částech tohoto rozsáhlé-
ho memoranda podává Žídek leckdy nechtěně groteskním způsobem ',kníŽecí zrcad-
lo.. z hlediska katolického panstva' Tu a tam v něm postřehneme stopy tradičních
literárních předchůdců, kteří se věnovali podobnému tématu, od Aristotela aŽ
k moderním, jiŽ humanistickým autorům. I zde se vyrovná s tímto jedinečným, ku-
riózním zjevem teprve podrobný rozbor, který zhodnotí Správovnu vedle starších
i souvěkých památek téhož druhu.

Na konci Správovny projevil Židek úmysl, že napíše českou kroniku, v níž
chtěl vylíčit zejména boje krále Jiřího. Záměr však jiŽ neuskutečnil. o jeho
nevalných historiograÍických sclropnostech si můŽeme udělat představu z několika
kapitolek o českých Lucemburcich s dodatkem o jejich habsburských nástupcích,
jež vsunul do historie římských císařů v třeti knize Správovny. Zde traduje vcelku
nadnesené oslavy Karla IV. i pomluvy o Václavu IV.

( o  Ú PADKU  oBCHoDU  A  ŘEMESEL )

Dvadcáté o kupcích a o cizozemciech a o řemeslnících, kteří jsú pod
jednú zpuosobú. Ješto skrze návod kněžský řemesla nedadie čistým řemesl.
níkóm se osaditi, ani řemesl dělati, ani kupcóm se osazovati, ani cizozem-
cuov v domích chovati, leč by se s nimi u vieře, všemu světu ohyzdné,
sjednali, to jest k velikému úštipku Vaší jasnosti po všech krajinách světa,
Že toho Vaše jasnost dopúští, také panstvie a slávy královstvie tohoto umen-
šenie i bohatstvie, nebo každý král jest tiem slavnější nebi i zemi, čím viec
lidu má pod sebú a čím lid bohatější jest pod ním. Slýchal sem od mých
starších, Že U múřenína, U váhy a v jiných sklepiech byli kupci tak bohatí,
Že každý z nich měl třidceti pytluov velikých zázvoru, třidceti hřebíčkuov,
třidceti muškátu, třidceti pepře a tak dál o jiných kúpiech; a dnes Praha
nemá s jeden pytel hřebíčkuov ani zázvoru ani šafránu. Rač věděti' jaké
umenšenie panstvie královstvie Českého pro násilnost kněží! opět byli lidé
bohatí jakožto kaufher Rotleb a jiní, ješto zlata viece rněli než nynie
pražští měšťané střiebra. Z|atnická ulice plná byla zlatníkuov; jiŽ pustá
stojí, nemohúc mieti vetešníkuov. Z|é hospodářstvie, pohřiechu! A stane-li
tak dlúho, zpustne Praha! I protož potřebieť jest Vaší jasnosti na lepšie
hospodářstvie pornysliti než prvé, a brzo, jinak nebe ani země netrpí Vaší
jasnosti tohoto nynějšieho hospodářstvie, nebť jest zlé.

1 Duadcdté za dvacáté .2 pod jednú zpuosoĎú: katolíci; skrze ruiuodkněžský zpo-
pudu kněžstva (utrakvistického); řemesla řemeslnické cechy; nedadie nedovolí; čÍs-
Íým řádným - 3 se osaditi usaditi se - 4 chouati ubytovávati _ 4-5 Ieč bg se...
sjedna|i jen když by se slrodli, srovnali; k t1štipku k újmě' ke škodě - 8-9 od mých
staršich od staršÍch vrstevnÍků _ 9 U múřenína: dům na nynějším Malém náměstÍ
na Starém M5stě; U utihg: dům v Ungeltu; u sklepiech v krámech, ve skladech -
71 o iiných kúpiech o iinélrr zboŽí _|2 s ieden ani do jednoho, ani jeden - 14 kaufher
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.RoÍleD kupec Rotleb (: Rotlev)'důlnt podnikatelvJílovém; v jeho domě, d.arova-
ném universitě, byla zÍÍzena universitní kolej (Karolinum) - 76 vetešntkuou těch' kdo
spravují staré věci; stane-Ii potrvá-li - 18 prui dříve

(  ŘEMESLN  ÍC  I )

Dvadcáté a páté o řemeslnicích. Aby Vaše jasnost v každým řemesle
čisté řemeslnÍky milovala, aby se v Praze osazovali, to Vaše jasnost měla
by ráda viděti. L|e Že kněži i Čechové ještě nynie, jako oni dějí, pro zákon
boži ženu čisté řemeslníky a jim dělati nedadie ani se Živiti, leč by se s nimi
u vieře srovnalio tiem Vaše jasnost nezvelebí tohoto královstvie ani sama
sebe ani svého plodu. A zvláště že Čechové jsú hloupí na mnohá řemesla,
zvláště co se tkne hor k rudám a k hutem a k kovům střiebrným, z|atým,
měděným, mosazným i cínovým. opět k krumpování hedvábí neb k těch
čistých věcí dělání sami Čechovébez Němcuov se nehodí. I protož od Vašie
jasnosti měli by sem do Prahy řemeslníci taženi býti. A tito řemeslníci
a kněžÍ je ven ženút Neviem, jaký jsú rozum před se vze|i. Za starých let
vezli z Prahy do Viedně, do Nornberka, do Benátek, do Říma nadivy čistá
diela; a jiŽ pak odjinud do Prahyl Král Nemrot a Romulus, tiť jsú jinak
činilit A protoŽ rač pomysliti na to, at řemeslníci mají s Čechy své právo
a dielo, ti zvláště, ješto jsú pod jednú zpuosobú a jinak proti řemeslóm jsú
nic neprovinili. Také řemeslníci nemají na vojny puzeni býti' leč v najvětší
núzi proti pohanóm, neb to na stav rytieřský příslušie najlép. At řemeslník
dělá, rytieř bojuje a kněz se modlí vedlé oné řeči: ,,Tu supplex ora, tu pro-
tege tuque laborat.. Neb řemeslník šád starý v boji tak se hodí jako kněz
s knihami nebo baby s přeslicemi a s túly. A také, jakož die Egidius: ,'Písař,
krumpéř, holič nehodie se do boje pro měkkost rukú a proto, že těla svého
nevydávali na silná diela a mocná... Také aby řemesla súdy své měly. Co se
tkne právě řemesla, aby mezi sebú to bez rathúzuov řídili, to jim má dopuš.
těno býti. Než což se tkne chudinky, kterak mají draze co prodávati, má
jim v bom šacunk od krále a pánuov rathúzských uložen býti' aby ne talr
neřádně jedno řemeslo druhé utiskovaly a všickni chudinku, jakož to nynie
jest. Najprvé, v hostinských domích nedávno od jednoho stolu brali po pěti
groších a viece. A švec nechce dáti střevíc než po šesti groších etc. opět
překupníci tak mnoho se rozmnožili, že tento jarmark prvé, než chudinka
co sýróv kúpila, překupníci do sklepuov rozmýtili a drahost učinili od
neřádu velikého a chudince přetěžkého etc.

7 Dvadcdté a páté za dvacáté páté - 2 čisté řádné; abg se osazouclť aby se usazo-
vali - 4 ženú... nedadie vyhánějí... nedovolují -6 plodu potomstva-7 co se tkne hor
k ruddm a k hutem a k kouťlm střiebrným... pokud se týče rudných dolů' hutí a těŽ.
by stříbra - 8 k krumpoudní k vyšívání _9 čistých uďcÍpěkných, dovednýchvěcí-
70 taženi přiváděni, získáváni; a ÍiÍo: tj. utrakvistického vyznánÍ -7L jaký jsú rozum
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před se ozeli iaký pojali úrnysl, k čemu se to rozhod|i .12 uezli vyváŽeli; do Nornber-
/ca do Norimberka; nadiog iÍslrÍ podivuhodně dokonalá - 13 Nemrot a Romulus:
Nimrod, mytický král asyrský (podle bible zakladatel Ninive), a Romulus' mytic-
ký zaktadatel Říma - 14 řeme.sInfci... s Čechg cizí (přivolaní) řemeslníci s domácí-
mi - 16 puzeni nuceni, nuceně povoláváni _!7 proti pohanóm proti Turkům - 18 ue-
d/i podle; Tu supplex ora...(lat.): Ty se pokorně modli, ty braň a Ly pracuj (podle
typického středověkého rozděIení společnosti na tři stavy: duchovnÍ, rytířský a ro-
botný) - 19 šdd stařec, kmet - 20 s túIg s pouzdry na drobné nářadí k zpracovávání
v|ny1' Egidius.. Aegidius a Columnis (f 1316)' arcibiskup bourgeský, scholastic-
ký filosof _ 2t krumpéř vyšívač -22 na silrui diela a mocrui na těŽké a namáhavé prá-
ce - 23 bez ralhúzuou bez zasahování městské rady; dopušÍáno dovoleno _ 24 chudin-
lcy chudiny _25 šacunk ocenění, stanovená cena; od pd.nuoo rathuzských od členů
městské raďy _ 27 od iednoho stolu: míněno jako jednotka pro daňový výměr -
28 etc. atď, _29 iarmarktrh; prué dříve_ 30 do sklepuou rozmýtiV do krámů roznes-
|i; drahost drahotu; od neřddu zlořádem

( P o D M Í N K Y  M Í R U  v  Z E : I Á I )

Račte rozkázati pro upokojenie těchto čtrnádcte věci:
Najprvé, ať chodci ani žádní nezpievají písní rúhavých o papeŽi, bisku-

pích, o páních, neb to jedovatě ponúká k nepokoji. opět ať kněŽí česky
nezpievají v kosteléch na mši, neb to Žádný prospěch nenie' jedne roztrŽenie,
a křtí latíně! A. žáei zpievanie o mistru Janovi Husovi ať nechají, neb to
k lásce nenie rozmnožení, než k rozličným sváróml obci v kostele písně svaté
před kázaním mohú pro náboženstvie dopuštěny býti aŽ do arcibiskupa.
Potom, co arcibiskup učiní, to buďl

Druhé, kdo by se rúhal papeŽi' mnichóm, aby bylo mštěnol Neb kto se
rúhá papeŽi a biskupóm, Tvé milosti se rúhá, neb má Vaše jasnost od nich
královské korunovánie a mazání. A já i kanovníci i mniši sme, bohdá, věrní
modlitebníci za Vaši jasnost, i papež i biskupové, to v jistotě rač vědětil
A proto zlým lidem bláznivým nerač dopúštěti dobrých lidí haněti a svých
přátel milýchl

Třetie, at žádný v městě s braní nechodí ani na dvuor královský nahoru
a žádný s dékú ani s nožem chlebným do toho pokoje, kde jest Vaše jasnost,
ani s palcátem, ani s paličkú, ani s sekyrkú. Ale pohřiechu nynie s šavlemi,
s kordy po městě jako kati chodí, až z nich sejže.

Čtvrté, žebroty falešných Žen silných i muŽuov rozmohly se řkúc, že jsú
spáleni nebo vězňové, a nejsúc. To jest hřiech před pánem bohem. Nad
takovými kažte mstíti!

Páté, ať nevymietají nemocných Němcuov neb těch, kteří jsú pod
jednú osobú, z domóv, neb to jest proti kompaktátóm a to pokoj ruší. opět
že nastrojují kněží nebo hospodáře, aby je bezděky navedli k vieře huské,
ješto jsú jí nikdy nenavykli, to jest proti kompaktátóm, které dějí' že se těm
toliko dopúští přijímanie pod obojí zpuosobú, kto maji obyčej. A tak ani
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dietky že neměly jsú obyčeje, neměly by viec přijímati ani k tomu jinÍ
nutkáni býti.

Šesté, cechmistróm a řemeslnÍkóm přikázati, at řemeslníky pod jednú
zpuosobú berú do svých cechuov, neb mnoho čistých řemeslníkuov vyráŽejÍ
z řemesl chtějíc, aby nemajíc obchoduov ven z Země vyšli - a to nezvýší
tohoto královstvie ani Vašie jasnosti - aneb aby jich vieru přijali, na kterú
všecken svět křičí, kterú všecko královstvie se kazí, kterú všecky biedy
i tesknosti uvedeny jsú na Vaši jasnost i na lid, pod kterú mnohá kacieřstva
se rozmáhají a mnozí se kacieři tají. At lidi dobré berú vše a z řemesl vyrážejí
tyto lidi: najprvé vražedlníky - a zvláště řezníci a pekaři a šenkýři a ku.
chaři, neb od těch ošklivá smaha pochází ve všecko, co tknú a nadýchají;
druhé pankharty; třetie vypovědence anebo u pranéře trestané; čtvrté
kacÍře, zrádce, falešníky toho řemesla.

Sedmé, přikázati kněžÍm, ať se nerúhají na kázani obrazu umučenie
pána Krista, jemu maňasy přezdívajíce, jakoŽto letos široce slyšeno jestl
opět panně Mariji at se nerúhají' jakoŽ to letos i prvé slyšíno jest, a ponú-
kali, aby dělali a nepostili se. A viděl sem' ano zámečníci dělali a koŽišníci
a tkadlci a ženy před|y na kolovrátcÍch i na přeslicích na den Narození milé
panny Marije i jiných svatých. Svátkové zuostanú a my pomineml A co se
zlého děje pod vaším nedbáním, a jest-lisvaší volí anebo Že vědúc nedbáte
mstíti, běda vám na smrtil

osmé, zabrániti tráveniny i o nich mluvenie.
Deváté, přikázati, aby každý obchod svuoj vedl spravedlivě.
Desáté, aby kaŽdý nesl rúcho poctivé vedlé svého řádu najméně až do

kolenú.
Jedenádcté, aby prostí lidé nechali hádanie o zákon boŽí, neb jistotně

žádný bekhart ani bekyně v něm nic nerozumi, ani švec, ani koželuh, ani
měštěnÍn, jedne doktoři, kteří se po mistrovství dvanádcte let učili k dok.
torství: tiť jsú něco prohlédli' jiný žádný nicl

Dvanádcté, aÍ,Žádný škodných novin nenese ani klevet babských, co se
tkne obecného dobrého, ale lehkých babských klevet, Že sobě kurvy dávají'
rreb že sobě kurvy dětí nadělaly, kdy jich nehubily, by se pak i rvaly na ně,
nic neračte dbáti! Ještě mnoho opustím pro ukrácenie.

Třinádcté' aby sluŽebníci byli poslušni pánuov a žádný aby na pána
svého ruky nezdvíhal ani holí, ani kordem, ani mečem pod ruku ztracenie.
Pakli by ranilsmrtedlně'byživostal, aby smrt trpěll Též podruh na hospo-
dáře;též ktoŽ by přijda do domu některého kvalt počal chtěje bíti hospo-
dáře neb někoho v domul

Čtrnádcté, aby každý měl pána svého.
Patnádcté, aby žádný ležákuov nechoval a prázdné lidi rychtář aby

přehledoval, čím se živí, kradúJi čili co dělají.
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7 pro upokojenie aby byl pokoj' klid - 2 chodci ani žddní potulní žebráci ani ji-
ni_4 jedne roztrženie pouze rozděIení (jednotné církve) _ 5lalíně latinsky; ,ŽcícÍ stu-
denti _ 6 k ltisce nenie rozmnožent (atrakce) není k rozmnoŽení lásky; oÓci věřícím,
obecnému l i du -7p ro ru ibožens lu t . ep rozboŽnos t ;aždoa rc i bí ' s kupaaždodoby ,kdy
bude v Praze ustanoven arcibiskup (praŽské arcibiskupství nebylo od r. 1431 obsa-
zeno) - 9n. druhé,.. třetie atd. za druhé, zatřet| atd'; mštěno trestáno _ 77 mazdni:
cÍrkevní pomazání na krále při korunovačním obřadu _72 sme ...uěrní modlitebníci
dobře a uŽitečně se modlíme - 15 s Ďraní se zbraní _76 s dékú s dýkou _ 78 seiže
jde horko (strach) _79 |alešných žen: tj. neprav1Ícb žebraček -2o jsú sprÍlenť vyho.
řeli - 21 nad takouými kažte msÍíÍi takové dejte trestat

22 neugmietaiÍ nevyháněií; nemocnýcň bezmocných _ 23 pod jednú osoDú pod-
jednou, katolíci _ 24 nastroiuiÍ nabádají;bezděkg proti vůli, nedobrovolně; abg na.
vedli aby přivedli, připojili; /rus/cé husitské, utrakvistické - 26 se dopúští povoluje se _
28 nutkdni nuceni _ 30 čťslýcřr řádných - 30-31 ugrdžeií z řemesel vylučujÍ z cechů -
37 nezoýší (m. neozuýšt) nepozvedne _ 34 tesknosÍi strasti - 35 uše všechny _37 sma-
ha zápach; co tknú a nadýchaji čeho se dotknou a na co dechnou _ 38 pankhartg
osoby nelegitimního původu _ 39 falešntkg toho řemesla podvodné řemeslníky

47 maňasg panáky, modly; šťroce rozšÍřeně _ 43 ano že, jak - 46 pod uaším ne-
d,bd.ntm při vaší lhostejnosti, zatím co vy jste lhostejní - 48 zabrdniti trduening zaká-
zattrárlen| (jedy)_ 50 abg nesl aby nosi|;aed'Ié suého řtidu podle svého stavu - 51 do
kolenú po kolena _ 53 bekhart ani bekgně: označení laiků, muŽů a Žen, kteří si dobro-
volně zvolili přÍsný Život podle evangelia _ 54 jedne doktoři jen doktoři teologie
(nejvyšší universitnÍ hodnost)

56 nenese nenosí' neroznáší _ 57 dduají nadávají - 58 Óy se pak i rualg na ně
i kdyby se pak pro ně (proklevety) i praly_59opuslím vynechám,nechám stranou_
67 pod ruku ztracenie (atrakce) pod trestem useknutí ruky - 63 kualt násilí, výtrž-
nost -65 abg každý měI pdnasuého: týká se zběhlých poddaných, kteří se tehdy usazo-
vali ve městech a byli vítáni jako levné pracovní síly; proti přijímání zběhlých pod-
daných ve městech se naopak stavěla šlechta, které takto unikali poplatníci (Žfieu
tedy mluví v zájmu šlechty) _66 leždkuou povaleče; míněni zvl. lidé, které si mu-
sel najmout dluŽnÍk, kdyŽ nezaplatil včas dluh (svou útratou na účet dlužníka,
tzv. ležením, zvyšovali jeho vydání, coŽ ho nutilo k rychlémusplacenídluhu); prd.zd-
né lidi zahaleče; rgchttiř městský úředník, který dohlížel na pořádek _ 67 abg pře-
hledoual aby měl v patrnosti

( LASKAVOST  K  C r {  L rDY i l r )

Devatenádcté. Vaše jasnost má dobrý obyčej po jiedlu postáti a pře
poslyšeti v tom miestě, kde chudí lidé mohú Vašie jasnosti dojíti a o své
potřeby s Vaší jasností rozmluviti, potúžiti. To v jistotě věřte, žeť jest to
milému pánu bohu ýzácno a ve]mi líbezno vedlé oné řeči Šalomúnovy Pro-
verbiorum 14: ,,Nachyl chudému ucha tvéhot.. Neb mnozi jsú, že chudým
na oči nedadie, ani kteří dadie přijíti' ani zpraviti se proti onomu písmu:
,,Consuetudo Romanis est, ut is, qui accusatus, accipiat locum defensionis
et audiatur... Ale že Vaše jasnost vyslyšujete chudé, požehnání na se vábíte
pro potěšenie srdci svému.
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7-2 pře poslgšeti vyslechnout právní žaloby _ 2-3 o své polřebg ... rczmluviti roz-
mlouvati o svých potřebách _3 potúžiti postěŽovati si _ 4 Prouerbiorum: starozákon-
nÍ knihy Přísloví (volná paraÍráze; srov. též 21,13) - 6 na oči nedadie nedovolí přiiÍt
na oči; zpraviti se obhájiti se - 7 Consueludo..': u Římanů je zvykem, aby ten, kdo
je obŽalován, dostal možnost obhajoby a byl slyšen - 8 na se adbíte přivoláváte si

(o  vEČoŘr1

Dvadcáté a čtvrté o večeři. Nemuože se tak miera kráIóm klásti, neb
mnozí jsú mladí králové, tibez miery živi jsú' opilci a jédci velicí. Ale však
večeře z lehkých krmí a malá jest najlepšie, že neobtěžuje těla. A má být
z rozkošných krmí pro spánie' aby páry čisté od krmí k mozku se pustily
a spánie libé beze snuov hrozných učinily. A po večeři, slože všecku péči,
upokojiti se a hudby' pištby a veselé sobě nastrojiti vedlé času běžícieho.
Neb jinaká večeře v létě, jinaká v zimě, jako by o tom mnoho bylo psáti,
než pro ukrácenie nechám. S čeledí a S pannami poveseliti se jest dobré.

2 jédci jedlíci _3 neobtěžuje nečiní těŽkým' nezatěžuje (srov. též návod k správ.
né životosprávě zde na s. 566) - 4 abg pdrg čisté: v duchu středověkých představ
Íyziologických - 5 slože ušecku péči když se zbaví všech starosti _ 6 pišÍbg a veselé
sobě nastrojitÍ hudbu (hraní na píšťalu) a zábaya si uspořádat; ued.lé času běžícieho po.
dle dané doby

( v YSEDÁNÍ  oo  NoC I )

Druhé a třidcáté o sedění večerním, že nic nekazí tak velmi člověka
jako dlúhé večernie sedánie a pití v něm vína. To přivodí brzkú nemoc až
k smrti a bolenie očí obecně. I proto nenie lépe neŽ záhé spat a ráno při-
vstati, jestliže co se pilného má dělati. Sepsal bych o pití, o nádivkách, o ko-
řeních, to jest vše v mých velikých kněhách, které sem byl počal pánu bohu
a Vaší jasnosti ke cti. I vza| sem je pro troji věc. Jedno, protoŽe mi Vaše
jasnost k nim málo pomáhala: kázala mi Vaše jasnost v Praze čekati tak
dlúho, že sem mušil prvé to utratiti, co mi Vaše jasnost dala, než sem vzal;
a potom pargamenu a písaři nemaje dokládati' radše sem se zbavi]. Druhé,
aby mi jich nezfalšovali k mé věčné necti, k tohoto královstvie i Vašie
jasnosti. Třetie, že sem rozuměl, když bych je byl dokonal, že bych jich
neměl. I proto sem je také vza|,

7 d'ruhé a třidctité za dvaatřicáté; nekazt nenarušuje (zdraví) _ 3 zdhé zá|.ly -
5 a mých uelikých kněhd,ch: jde asi o Žídkovo dílo Liber viginti artium (Kniha o
dvacateru umění - je to jakási encyklopedie soudobého vědění)' jehoŽ obrovský
rukopis je uloŽen v Jagellonské knihovně v Krakově (č' 257); není dokončené, o pŤí-
činách toho se zde hovoří dále _6 uzal jsemie přestal jsem v psaní jich _ 8 prué dři-
ve - 9 paťgamenu a písaři nemaie dokltÍdati, radše sem se zbaoil nemaje čím pla.
tit za pergamen a písaři' raději jsem toho nechal
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( S  P A N  Í )

Třidcáté a třetie. o spání nočním račte věděti, že spánie nočni dobré
jest a zdravé, kdyŽ člověk spí tiše, nechrápaje ani úst odvieraje a že nemá
snuov hrozných a nečiní mdloby ani trnutí ouduov. A který v nose spekliny
nečiní a ráno nechutnosti k tracení, ten sen okazuje zdraví. Pakli co Vaše
jasnost toho čije, rač věděti, že nemoc se skládá, a tiem viec, čím viec na
jazyk se nečistota a hořkost nebo suchost a ráno žiezen okazuje. JestliŽe by
Vaše jasnost se kdy zabděl a zašel v myšlenie, věc těŽká. Raději povstana
pomodli se nebo pochoď! Myšlenie noční na loži jsú málo spomocná a velmi
kazie člověka.

3mclobg slabosti _4ktracent k zvracení - 4.5 co... toho čiienéco z toho poci-
ťuje - 5 nemlc se sklddtÍ chystá se nemoc - 7 bg se kdg zabděl nemohl by někdy
usnout - 8 isú mdlo spomocnd jsou málo co platná _ 9 kazie narušují (zdraví)

l ( l - u cBMBURKovÉ)

Karel Čtvrtý' syn krále Jana slepého českého, kdyŽ z učenie přijel
pařížského do Prahy, volen jest ciesařem ode všech jednostajně, ale těžce
mu šlo ciesařstvie od papeže, protoŽe jsúc spolu v Pařiži s InnocencÍm,
který potom byl papeŽ šestý, vedl zpúru, málo ho sobě váŽe. Ale potom radú
múdrú napraven měl všecku pokoru proti stolici svaté i šlo mu všecko
šéastně a pokoj byl veliký za jeho časuov po všem křestanství. Tento deset
věcí dobrých učinil: najprvé Českú zemi vší ctí a bohatstvím velikým
zvelebil, ŽekdeŽ Čech šel, všady ho za svatého měli a svátek sobě lidé učinili
řkúc: ,,PoďLe, vizte člověka svatého z svaté zemět.. Druhé tyto kostely
v Praze zdělal: u svatého Václava kuor uděla| a věži u Všech svatých na
Hradě a tu dvanádcte doktoruov za své kaplany za|oži| a k tomu děkana
a probošta a je hojně nadal; kostel na Karlově, u svatého Ambrože, Slovan-
ský, u svaté Kateřiny, na Botiči, u Matky božie Sněžné. A Nové Město
ustavil a právy je ohradil krásnými. Třetie učenie za|ož\| slavné v Praze,
v každým umění mistry a doktory a jim krásné domy dal, platy i práva
a svobody. Čtvrté arcibiskupstvie učinil z biskupstvie v Praze a zpuosobil,
aby pod pražského arcibiskupa slušeli tito biskupové: pamberský, litomyšl-
ský, olomúcký, řezenský a aby v svých potřebách k králi českému hleděli
k opravě jako k svému poddaciemu a osoby v nově volené králi českému
okazovali, kterému budeJi se libiti osoba volená a arcibiskupovi také, tehdy
král, arcibiskup i kapitola mají o něho psáti do ŘÍma o potvrzenie. Páté
poddal tato kniežata ku patření králi českému a aby byli v radě jeho, kdyŽ
jsú v Praze anebo kdyŽ by byli obesláni, totiž: markrabstvie bramburské,
luzacké, slezské, saské, holandrské se všemi kniežaty slezskými, bavorské,
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moravské' brabanské i jiná knieŽata. Šesté svátosti říské do Prahy dobyl,
které jest na Karlštajně miesto učinil a tam dvanádct kanovníkuov nadal
a děkana, aby ostřiehali svátosti a klénotuov královstvie Českého, od kterých
první klíč má král český, potom několik pánuov, potom také děkan karl-
štajnský etc. Sedmé přenesl jest tělo svatého Václava z Starého Boleslavě
do Prahy a hroby svatého YÍta, Zigmunda, Lidmily okraslil jest. osmé
Nové Město zdí obehnal jest. Deváté lidnost velmi miloval, z kaŽdého
národu aby v Praze lid byl' to myslil, i pohané na hůře u svatého Vavřince
aby byli a damašky dělali a hedvábí, í židy a mnichy kaŽdého zákona.
Desáté, když měl několik synuov' učil je, aby na paměti měli šest věcí:
najprvé, aby se pána boha báli a jemu věrně slúžili, kaŽdý den mše svaté
slyšeli. Druhé, kleteb papežských aby se velmi báli a aby se nikterakŽ nedali
od poslušenstvie a dobrovolnosti římského biskupa odvoditi. Třetí, aby
kněŽí ctili' jich hájili a křivdy žádnéjim činiti nedali. Páté, šacunkóv chudiny
aby se častých varovali. Šesté, nepřátely aby raději dary a dobrovolností
aby uválel nežli boji. Kraloval třidceti let, umřel léta božieho tisícieho tří-
stého osmdesátého osmého ten den před svatým Vítem, v druhú hodinu
na noc.

Václav Třetí, stý a šestý ciesař, volený, nekorunovaný, než že|eznu
korunú v Cáchách, a s ním jeho paní, paní Johanna, dcera kniežete holandr-
ského, léta božieho tisícieho třístého sedmdesátého šestého, vedlé kterého té
chvíle byl otec jeho ciesař Karel, Ludvik Míšenský, mohučský, trírský,
kolínský biskup, a ten ho korunoval, jménem Fridrich, mohutský vévoda,
rajnský, saský, bramburský, knieže holandrské, bavorský, subaudský,
přátelé Johanny akněz Jan, arcibiskup praŽský. Za něho drahně zlých věcí
učiněno skrze krále Václava. Najprvé, když byl ve dvú letú, totíŽ léta
božieho tisícieho třístého padesátého der'átého, tehdy korunován jest na
Hradě, a v té chvíle plakal náramně a zesral oltář svatého MauricÍ na l{radě,
na kterým stál, kdyŽ ho korunovali, a plakal, až jeden pekař dal mu koláček,
teprv se utajil. A tomu pekaři dána moc, aby sám jediné pekl koláčky do
smrti. Také Že se byl narodil v Nornberce, tu zescal křtitedlnici, když ho
křtili. Druhé, že byl žráč, a opilec. Třetie panny' paní bral bezděky, a když
mu bylo učiněno, aby nemohl roditi, kázal před sebú milostníkóm hřešiti'
vzdali by se jemu zechtělo.Třetie miloval řezáky, šÍpy, psy, touly a vydal se
na netbalivost. Čtvrté, když měl zlé domněnie do své paní a ona se zpoviedala
mistru Johánkovi, děkanu Všech svatých, i přišel k němu král, aby mu
pověrlěl, s kým přebývá; a kdy děkan nechtěl jemu nic praviti, kázal ho
utopiti. Potom přeschla řeka, a když lidé pro mlýny chleba neměli, počeli
proti králi reptati, a to byl počátek zlého. Páté, kdyŽ počel mistr Jan Hus
z knih Viklefovýchkázati na kněží před lidem obecným a aby měli chudobu
apoštolskú, tu počel učiti a neřády kněžské lidu oznamovati, ješto toho
neměl činiti' neb i kněŽí i mistři měli své starší a práva, aby se trestali, to se
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líbilo králi i Iidu pražskému mnohému; a když kanovníci králi veliké dary
dávali, prosiec, aby nedal mistru Husovi kázati, a ti, kto Husa milovali,
také, řekl král: ,,Ó dobrá to hus, nese mi zlatá vajce!.. A když tak zanetbal
jest a lč,eni zkazil jest, tak že mistruov a studentuov kaŽdého jazyka
v témdni na šestmezcietma tisíc, kteříŽ na hotový groš trávili, vystěhovalo
se. A potom' když byl Hus upálen v Konstancí i mistr Jeroným a král by|
na Novým hradě, tehdy začeli najprv u svatého Štěpána dávati pod obojí
zpuosobú, a potom kněz Jan, mnich poběhlý' řekl lidu: ,,Děkujte pánu bohu
z daruov božich, že ste pravdrr boží poznali a krev boži přijímali; již nelitujte
své krve vylévati pro krev párra Krisba a kazte Antikristal A jiŽ poďme
k rathúzu a prosme pánuov, at nám propustí svobodu pravdy božie, pro
kterú jest upálen svaté paměti mistr Jan Hus a mistr Jeroným!.. I šli jsú
k rathúzu novoměstskému muži, ženy, děti a křičeli hlasem velikým. A párri
byli zavřeli rathiz a někLo zhuory udeři na monstrancí kamenem a chudina
obořéci se šturmují k rathúzu a dobudúc s meči konšeluov jedenádcte _
a dvanádctý byl poslán k králi _ a ztepi všecky. Potom, kdyŽ králi tu
novinu povědí, zařeva upadne v šIak, a prvé než mistr Albík, jeho lékař,
přijde' umře teskností.

Zigmund, svrchupsaného Karla syn, druhý král uherský, ciesař stý
a sedmý, když zvěděl ty noviny o bratru, a Pražané se jemu pěkně poddá-
vali, aby přijel do Prahy jako hospodář. A kdyŽ přijel do Vratislavě, tu sťal
čtrmezcietma starších měšťan. Potom Pražané poslali pana Kroupu, měště-
nína staroměstského, toho upálil řka, Že jest kacieř. Potom přijel do Hory;
i přijeli k němu páni Pražané, a on otvrátil od nich oči, nechtěl jich slyšeti.
A potom po dlúhé chvili, vyslyšav je, rozkázal, aby řetězy z ulic vyňali.
To páni PraŽané učinili. Potom opět pošlí k němu posly do Hory, a on jim
rozkáže, aby braň a oděnie Staroměští položili na Hradě a Novoměští na
Vyšehradě a zed aby položili od Poříčské brány až do Horské. A kdyŽ
poslové přijedú do Prahy s tiem poselstvím v noci, tehdy svolají se spolu
konšelé řkúc: ,,By se nám nestalo jako Vratislavským, svolajme mistry, at
nám radí, jestJi pravda přijímati boží krev čili nict.. I svolají mistry, mistra
Kardinála, v té chvíli rektora, a jiné mistry řkúce: ,,Prosíme, ustanovte nás
pod vašimi dušemi, muožeme-li právě hájiti a za pravdu mieti přijímanie
těla božieho a krve božie... A oni požádavše potazu dějí skrze mistra
Jakúbka, Že jest pravda božie a že mohú na ni bezpečně umřieti. I dějÍ páni:
,,Milí mistři, veďte to před se svobodně, nebojice se žádnéhol My vás chcem
zhajovati a vy nás...A hned zase řetězy zdělají a na krále nic netbají. Potom
král pojede do Uher po lid, amezitiem Pražané oblehnú Vyšehrad a tu král
poražen bude, maje Hrad i Vyšehrad, na Vše svaté ráno, kterého Žizua
stíhal až do Hory. A tu král z rady Pipovy zapá|i Horu řka, aby kacieři
z jeho tobolky neměli klénotuov, i uteče do Brodu Německého . Ž1žka, přijev
do Hory, dopáli Horu a stíhá krále až do Německého Brodu, takže král jedva
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uteče. Potom Žizua vojska nerozpustí, bude páliti zemi, kláštery bořiti,
mnichy hubiti, palcátem je zabíjeti. A slúŽe PraŽanóm, dobyl Berúnu, tu
mnoho spálil lidí a zbi|, potom Chomútova etc. Povstal potom Rokycan
bakalář a počel kázati a počne Prahú silně vlásti. I vykřikne lid proti slepci
ŽlŽkovi. I budú ot něho Pražané poraŽeni u Malešova. Potom dvě vojště
budú mocné, totiž sirotci, v kterém vládl malý Prokůpek, a tito hajtmané
v něm by|i: Žižka. Bzdinka, Pardus, Roháč, Carda, Volek, Čapek, a ten je
zradil, že byli poraŽeni. A v táborským vojště vuodce Holý Prokop a mnoho
hajtmanuov, ti jsú slúŽili bez ornátuov s bradami a nekřtili neŽ vodú z po.
toku řkúc: ,,Já tě křtím, Davide nebo Zlzano, ve jméno JeŽíše... A tak divné
věci dály jsú se, jako kdy od počátku světa, které mierně bohdá spíši Vaší
královské milosti v Kronice české, budeJi Vaše jasnost toho Žádati. A tam
poviem, kterak Zigmund ciesař do Čech přijat, a skrze kompaktáta.

2-3 těžce mu šIo ciesařstoie od papeže těŽko dosahoval potvrzení císařské hod-
nosti od papeŽe -3 s InnocencÍm.. počátky l(arlova římského kralování Žídek spletl;
v PaříŽi byl kdysi Karlovým učitelem nikoli pozdější papež Innocenc vI. (1352-
1362)' nýbrž Petr Roger, pozdější papež Kliment VI. (1342-1352)' s jehoŽ vůlÍ a po-
mocí byl Karel rokrr 1346 zvolen římským králem _ 4 uedl zpúru počinal si nepo.
korně - 6 po ušem křestanstuÍ v celém křesťanském světě - 9n. druhé... třetÍe atď. za
druhé, za tÍetí atd. - 10 zdělal zbllďova|; u svatého Vd.claua kuor: tzv. vysoký kůr' tj.
celou tehdy dostavěnou část svatovÍtského chrámu - 11 duaruidcte doktoruou: míněna
je kapitula u VŠech svatých na Hradě, za|ožená Karlem IY. a osazovaná profesory
teologické fakulty; věŽí je mírrěna zřejmě véŽ jížni brány Hradu - 72 naďalopat-
řil platy a statky; u suatého Ambrože.: na místě dnešního lýstavního domu U hyber-
nů; Slouanslcý.. Na Slovanech (Emauzy) - 13 u suaté KateřÍny.. v dnešní Kateřinské
ulici na Novém Městě; na Botiči: kostel Panny Marie na TrávnÍčku (na Slupi) -
14 ustauil... ohradil zal.oŽi|... zabezpečil; učenťe universitu - 77 abg slušeli aby pří.
slušeli; pamberský bamberský; pokud jde o biskupství bamberské a řezenské, Žiďek
se mýlí - 19 ,c oprauě k rozhodování, jako k rozhodčímu; k suému poddaciemu k pa-
tronátnímu pánu (patronátní pán měl rnj. právo navrhovat vhodné osoby na
uprázdněná cÍrkevní obročí a tak prakticky rozhodoval o jejich obsazování) _20 abg
okazouali aby představovali - 2I kapitola kapitula -22 poddal... ku patřenÍ poddal'
aby podléha|a _ 23-25 bramburské, Iuzacké..., holandrské. . ', brabanské braniborské,
lužické. .., holandské. ' ., brabantské; zmínky o Holandsku a Brabantu se týkají mlad.
šího bratra Karlova, lucemburského vévody Václava, který pro případ bezdět-
nosti odkázal r. 137p Lucembursko i s jeho přislušnostmi českým králům - 25 sud-
tostiříské říšskoukorunu; dobglziskal_29-30 z Starého Boleslauě do Prahg: jďe o
Žiattv omyl, protoŽe k přenesení ostatků sv. Václava došlo jiŽ v 10. stol. za Bole-
slava I. - 30 o/cras|il iesl okrášlil _ 3Í lidnost zde asi: národnostni pestrost - 32 na
hůře u soatého Vaořince na Petříně _ 33 každého zcikona každé řehole-34šest uěcí:
Žídek patrně znal nějaký Karlův list nebo spisek, určený jeho synům a obsahující
naučení, jak vládnout - 37 od poslušenstuie a dobrouolnosti řimskéIto biskupa od dob-
rovolné poslušnosti papežovi - 38: je vynecháno čtvrté naučeni; šacunkóu zatiŽeni
daněmi, odírání _40 abg uodlel aby přemohl; Kraloual třidceti leÍ..... ani jeden z
těchto údajů není správný (kraloval 32 léta, zemřel r. 1378, 29. listopadu)

43 Vdclau Třetí: chybně, míněn je Václav lY.; železnú korunti u Ctichtjch: i ten-

L89



to údaj je chybný; korunovace Václava IV. v Cáchách (6' července 1376) nebyla
železnou korunou, která byla odznakem království lombardského, a byl jí koruno-
ván v Miláně Karel Iv. (8. ledna 1355)' nikoli Václav IV., který se ke korunovační
cestě do Itálie nikdy nedostal _ 44 pant Johanna: Johanna Bavorská, první man-
želka Václava IV., dcera holandského hraběte Albrechta Bavorského _ 46 trírský
trevírský - 47 kolínský biskup... jménem Fridrich: Fridrich, arcibiskup kolínský;
mohutský mohučský _ 48 rajnský Íalcký; subaudský savojský _ 49 přdlelé příbuzní;
kněz Jan: Jan očko z Vlašimě; drahně mnoho _ 50 ue d'uú letťt (duál) ve dvou le-
tech, dvouletý; Václav byl skutečně dvouletý v době korunovace (narodil se 26.
února 1361)' ale datum korunovace je nesprávné' má být 15. června 1363 - 52 suaté-
ho Maurict svatého Mořice _54 se ulaiÍl utišil se; sdm jediné pouze on_56 bezděkg
proti vůli' násilím - 57 abg nemohl rodťÍi Že se stal impotentni; milostníkdm oblíbencům,
milcům (jde zřejmě o pomluvu, již tehdy tradovanou) _ 58 uzd.ali bg se zechtěIo
zdali by se zachtělo; řezdkg lovecké noŽe;vgdal se na netbaliuosÍ oddal se nedbalos-
ti, zača| zanedbávat panovnické povinnosti _ 59 zIé domněnie do sué paní podezření
na svou manželku _ 60 misÍru Jofuinkoui: generálnímu vikáři Janovi z Pomuku (i zde
jde o pomluvu, na jejímŽ rozšíření má právě Žíďek značný podíl; Jan z Pomuka ne-
byl královniným zpovědníkem a stal se obětÍ justičnÍ vraždy z důvodů politických) -
6t přebýoti obcuje; kdg když - 66 sÍarší nadřízené, představené, církevnÍ soudní
orgány - 70 učeni zkazil jest uškodil universitě (tj. vydáním Dekretu kutnohor.
ského r. 1409); každého jazgka všech národností - 7t u témdni do týdne (po vydání
Kutnohorského dekretu); šestmezcietma tisíc 26 tisíc (počet samozřejmě přehnaný -
počet všeho tehdejšího pražského obyvatelstva se k r. 1429 odhaduje nejvýše na
28.000' počet studentů pražské university k r. 1409 asi na 7.500); na hotouý groš trd-
uili za hotové peníze se stravovali, ži7i _ 72 a Konstancí v Kostnici - 73 na Nouým
hradě: na Novém hrádku u Kunratic; u suatého Štěpdna: ve skutečnosti jsou počát-
ky přijímání podobojí spojeny s kostely sv. Michala, sv. Mikuláše a sv. Martina ve
zdi na Starém Městě a sv. Vojtěcha na Novém Městě - 74 kněz Jan: Jan Želivský,
mnich premonstrátského kláštera v Želivě, vůdce a mluvčí praŽské chudiny _76 kaz-
Íe ničte, potírejte _77 k rathuzu: k Novoměstské radnici (na nynějším Karlově ná-
městí); propusti povolÍ - 87 obořéci se šturmuji obořivše se ženou útokem _82 ztepú
pobijí; k události došlo 30. července 7479 _ 83 zařeua upadne u šIak zaktičev je ra-
něn mrtvicí; mistr AIbík: Zikmund Albík z Uničova; slavný lékař'byl roku 1412
krátce i praŽským arcibiskupem - 84 tesknosÍí zármutkem; bylo to 16. srpna 1419

87 hospoddř správce, vládce _ 88 čtrmezcieÍma starších měšťan 24 starších měš-
tanů; bylo to 4. března 1420 (popravených však bylo pouze 23); Kroupu: sprárrně
má být Krásu - 89 do Horg d'o Kutné Hory - 90 nechtěl jich slgšeti: také Staré leto-
pisy mají zprávu o dvojím slyšení Pražanů; Židek má navíc zmínku o jejich pů-
vodním nemilostivém přijetí od Zikmunda - 97 abg řetězg z ulic ugňali aby odstranili
tetězy (napínané z obranných důvodů hlavně v ústí jednotlivých městských ulic) _
92pošIí pošlou _93aby braňaoděnie ' . .po loži l i  aby s loži l i  zb ianě azbroj  _94zed
abg položili: aby zbořili městskou hradbu; od Poříčské brttng až do Horské: Poříč-
ská brána stáva]a při ústí dneŠní ulice Na poříčí do Švermových sadů, Horskábrá-
na (podle silnice do Kutné Hory) bývala v místech dnešní křiŽovatky U Bulhara -
97 mistra Rardindla: mistr Jan Kardinál byl rektorem do dubnar.7420 _98 usÍa-
noote nds pod uašimi dušemi ubezpečte nás na svou čest _99 práuě ná|ežitě, spraved-
livě, oprávněně - 100 požtidauše potazukďyž,požáďali, aby se o věci mohli poradit;
mistra Jakúbka: Jakoubka ze StřÍbra, řIusova nástupce v Betlémské kapli -
1o2 oeďte to před se soobodně jednejte podle své vůle - 703 zhajouati obhajovat, chrá-
niti; zdělajt přidělají _ 704 po lid pro lid, pro vojsko; Pražané oblehnú Vgšefuad: bit-
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ly z důvodů politických) -
lstavené, církevní soudní
áním Dekretu kutnohor-
tdnť do týdne (po vydání
! samozřejmě přehnaný -
{29 odhaduje nejvýše na
7.500); na hotouý groš trd-
Kostnici _ 73 na Nouým
e skutečnosti jsou počát-
i{ikuláše a sv. Martina ve
kněz Jan: Jan Želivský,
pražské chudiny - 76 kaz-
la nynějšÍm Karlově ná-
ženou útokem _ 82 ztepú
,ne o šIak zakřičev je ra.
'ný lékař, byl roku 1412
; bylo to 16. srpna 1419
měšťan 24 starších měš-
ze 23); Kroupu: správně
t slyšeÍi.. také Staré leto-
víc zmínku o jejich pů-
ulic vgňali aby odstranili
l ivých městských ulic) _
i zbťaně a zbroj _ 94 zed
ctng až do Horské: PořÍč-
rvých sadů, Horská brá-
křižovatky U Bulhara _
dubna r. t420 _ 98 usÍa-

l prduě náležítě, spraved-
se o věci mohli poradit;
l v Betlémské kapli -
:aioaati obhajovat, chrá-
'é oblehnú Vgšehrad: bit-

va pod Vyšehradem byla 1. listopadu 1420; chybí tu zmÍnka o bitvě na Vítkově _
705 na Vše svaté:1. listopadu _706 až d,o Horg: boje u Kutné Hory spadají aŽ na
konec roku 742|; z radg Pipoug.. míněn kondotiér ve službách Zikmundových Pipo
Spano z ozory - 110-111 Berúnu... Chomútoua.. Beroun a Chomutov jsou zde v
nesprávné časové souvislosti, patřÍ do března 1421 (Beroun byl dobyt aŽ po Chomu-
tovu) - 7!3 u Malešouc.. 7. června 7424; potom: po smrti Žižkově (11. řÍjna 1424);
dvě ooiště (duál) dvě vojska _ 774 sirotci: nazývali se tak po smrti ŽiŽkově, který je
zde chybně uveden mezi sirotčími hejtmany; malý Prokťtpek: kněz Prokůpek, po
smrti ŽiŽkově vůdce sirotků _ 7t5 Bzdinkc.. Jan Hvězda z Vícemilic; ostatní hejtma-
né: Jan Pardus z Hrádku, Jan Roháč z Dubé, Václav Carda z Petrovic, Volek'
koudelník z BÍeznice, a Jan Čapek ze Sán; tcn je zradil: u Lipan (30. května 7434)-
177 jsú slú,žťlť sloužili mše; s bradami s vousy' neholeni _ 779 mierně přiměřeně' věrně

Poznámky  ed iční

P t ó z a  p u b l i c i s t i c k á

J a n  P a p o u š e k  z e  S o b ě s l a v ě :  S t Í Ž n o s t i  o  n e k l i d u  v  Č e c h á c h

Staročeský překlad latinské skladby PapouškovyQuaerelae de motibus Bohemiae
je dochován v SA v Třeboni ve dvou zápisech: Histor. 379 (A) a Histor. 7547 (B)
s později připsanou charakteristikou: Jaká záhuba z příčiny váLlky pro víru v Čechách
přišla, túŽebně a Žalostně od jednoho vypsáno takhle. - Vydal (nepřesně) A. Neumann,
Hlídka 43, 1926, 429-432. Lat. text vydal J. Loserth, Mitteilungen des Vereins fiir
Geschichte der Deutschen in Bóhmen 29' 1895' 292-296. Zák|adni poučení o Papouš-
kově literární činnosti podává R. Urbánek' Dějiny III' 3' s. 52-55.

Za zák|aď našeho vydání vzat text rkpu Á, z něhoŽ byl pravděpodobně dodateč-
ně, ale v téže době, pořízen text B. GraÍika obou zápisů zachycuje týŽ hláskový stav
jazyka; rkp B píše často Íe m. ná]ežitého Í.

5 domněnie B] domnenie A (pott ř. 87) _ 39 z domnievanie B] z domnewaníe Á -
51 naučenie B] u A nadeps' nad půu. nauku _ 72 skrze B] o A nadeps. nad půu.pto -
85 dopustili Á] dopúštěli B _ 99 ješto to B| o A nadeps. nad pův. což _ 702 žádáno
býti B] o A naps. za půu. škrtnutým nalezeno býti; snadšieho Á]'snadnějšiehoB-
105 vznášejí B] o A naps. za půu. škrtnutým zavěšují

K r á t k é  s e b r á n i e  z  k r o n i k  č e s k ý c h  k  v ý s t r a z e  v ě r n ý c h  Č e c h ó v

Text znám z jediného rkpu Cerronského (papírový rkp z t.7443) v SA v Brně
II 108' fol. la-10a (vedle Dalimilovy kroniky aj.).Jiným inkoustem psány v rkpe
nadřádkové opravy a doplňky textu a poslední odstavec skladby (od slov: Také slušie
znamenati - ukázka II' ř. 65-74), jediné místo skladby' kde je citována bible. - Poprvé
vydal V. Hanka v dodatku k vydání Dalimilovy kroniky, 2. otisk, Praha 1851'
s' 228-239; spolu s historickým komentářem A. Polák, Věstník KČSN 1904, č. 3; na-
posledy J. Kolár v knize R. Urbánka, o volbě Jiřího z Poděbrad za krá|e českého
2.března 1458' Praha 1958' s. 32-4l.

I - Rkp fol. 2b-3a; Kolárovo vyd. s. 33-34.
12 váš] was r/cp; hledati] pťlu. psdno hladaty' jiným ink. opr. pnlní a na e _

21 Němec] přips. na okraji jiným ink.
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II - Rkp fol. 7b-10a; Kolárovo vyd. s. 39-41.
42 pilností a mocí] za pilno|ty v rkpe škrtnuÚo takoweho - 49 pána a králel za

pana u rkpe škrtnuto hledaty - 50 přÍslušejících] priyilugeczych rkp - 54 béži| bezy
rkp -74 jejich] gech rlcp se značkou pro usuuku; doplněk bgl zřejmě na poškozeném okraji
Iistu (při uazbě odstřiženo)

Z á p i s  A l e x a n d r a  V e l i k é h o  S l o v a n ů m

Lat. znění smyšleného listu Alexanďra Velikého se dochovalo (s českým nad-
pisem) v nejstarším dosud známém rkpe 15. stol. na konci Krátkého sebránie z kronik
ze sbírky kdysi Cerroniho, nyní SA v Brně II 108, fol. 10b (obsahuje téŽ Dalimilovu
kroniku -N). odtud vydal A. Polák, Věstník KČSN 1904, 30-31 (s některými nepřes.
nostmi v interpunkci a se záměnou asťden|Ílus m. aridentibus,Iecotera m, lecoteca). Lat.
text otiskl též F, M. Bartoš' Zápis Alexandra Velikého Slovanům a jeho pů-
vodce, ČČM trs, L946, 45-49 (za autora pokládá Vavřince z Btezové). Bez
znalosti našeho rkpu a jeho edice vydal list Alexandrův z mladších pramenů F. PÍister,
Das Privilegium Slavicum Alexanders des Grossen, Zeitschrift fiir Slawistik 6, 1961,
323-345 s bohatým komentářem, ale příliš pozdní datací vzniku. Starší české pře.
klady: Václav Hájek z Libočan, Kronika česká, Praha 1541, s. 319 a V. Hanka ve
vyd. Delimilovy kroniky, Praha 1851, s. 239.240, - Nově přeloŽil B. Ryba.

odchylky lat. textu (s podržením značek PÍistrových):
1.2 předobrazně lÍčený jako ,,kozel.., původce řecké monarchie: hircus figuratus,

monarchie Grecorum inchoator Ryóa] Hircus Monarchie figuratus Grecorum in-
choator N, hircus monarchiae figuratus Graecorum imperii inchoator A - 2 Jovův:
Iouis  N| magni  de i  Jov is  Á,  magni  Jov is  B,C,summideiBalbtn(Misce l l .2/23 '$8);
skrze Nektanaba: per Nectanabum...] per Nectanabo N, per Nectanabock Á-4Mé.
dů: Medorum N, Balbtn| Medorum regnorum B, C, Medorum regionum Á - 8 jste
nám pomáhali, jsouce vžďy...: nobis afuistis semper... N] nobis semper aÍIuistis...
Á_9spojenc i :coadiutoresN] nostr icoadiutores A_17 zůstávat:  remanere N] re-
manens Á, manere B, C - 12 místa si hledat: se locare Á] se locare possit N; někdo
druhý: aliquis alter Á| aliquis N, quis alius B, C, quicunque alienus BalbÍn -13 je.
ho potomci služebníky: sui posteri servi RyDa] servi posteri N, servi postea
Á' posteri eorum sint servi B - t5 Alexandrii: Alexandria N] Alexandrina Á -
17 a Plutona: et plutone N] Plutone Á - 18 Anaklét, osvícený: Anacletus, ilustris
J?gla] Ilustris Anacletus N, Anthylotus illustris Á, Antilochus (Antíochus?), illustris
Pfister; kancléř: logotheta Pfister] lecoteca N, lecotheca á, Lokoteka Hdjek -
20 pány vaše a celého světa: vestros et tocius orbis dominos N] nostros heredes et
totius orbis A, ... continuos dominatores C (Pfister)

Š p r o c h y  v a g o v s k ó  a  o d p o v ě d  n a  n ě

obě skladby zapsány v tzr'. Manuálníku Václava Korandy, uloŽeném v pražské
UK xvII F 2, fol. 181b-182b. - Šprochy i odpověd otištěny poprvé v Hromádko-
vých Prvotinách, Praha 1814, s. 63; jen Šprochy vydat J. Jireček v Anthologii z lite-
ratury české doby střednÍ, Praha 1858, s. 9n; obě skladby jsou v Erbenově Výboru
ÍI, s|'727 -729. S většinou ostatnÍch skladeb sborníku je vydal J. Truhlář, ManualnÍk
M. Vácslava Korandy, Praha 1888, s. 211-213. - Z l iteratury srov. R. Urbánek,
Jan Paleček, šašek krále Jiřího..., Příspěvky k dějinám starší čes. lit., Praha 1958,
s . 5 - 8 9 .
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eho - 49 pána a krá|e] za
,czych rkp - 54 běží| bezy
zřeimě na poškozeném okraiÍ

dochovalo (s českým nad-
Krátkého sebránie z kronik
: (obsahuje téŽ Dalimilovu
}0-31 (s některými nepřes.'ts,lecotera m, Iecoteca). LaL,
o Slovanům a jeho pů-.avřince z Bťezové). Bez
ladších pramenů F. Pfister.
:hrift ttir Slawistik 6, 1961:
vzniku. StaršÍ české pře-

i.11, s. 319 a V. Hanka ve
třeložil B. Ryba.

t ;

Lonarchie: hircus figuratus,
, figuratus Grecorum in-
i inchoator A -2 Jovův:
Balbtn (Miscelt. 2/23, $ 8);
er Nectanabock Á-4Mé-
) r u m r e g i o n u m Á _ 8 j s t e
nobis semper aíIuistis ' . .

tstávat: remanere N] re-
ie locare possit N; někdo
ue alienus BalbÍn -13 je-
posteri N, servi postea
ria NJ A|exandrina Á -
ícený: Anacletus, i lustris
us (Antiochus?), i l lustris
a Á' Lokoteka Hdjek _
ros N] nostros heredes et

Nadpis: nad Třinádcte šprochuov vagovských nadeps. pozdějšt rukou: JoŠt, biskup
vratislavský poslal králi Jiřímu tyto kusy; na okraji připsd.no: 1465 post Iohannis
(po su. Janu, tj ' po 24. čerunu 1465 _ u té době se uratislauský arcibiskup Jošt z Rožmber-
ka u ČechtÍch pokoušel zabrd,nit rozchodu krdle s papežskou kurií) _ 16 srdnatý] přips.
naokraii pczdějši rukou_ 23 rozpomíná se na ně Truhl|u rkpe čitelné 7en rozpomi...
nanie - 28 za zahynťúíu rkpe napsdnoadodatečú přeškrlnuto (týmž inkoustem iako
pozděiší přtpisky): Žádost člověka mnohého jest hrob věcí tajných a nedobrých.
Takovému podlé toho muoŽ odpověděno býti (srou. ř ' 31) _ 29 zo odpověd na špro-
chv přlpsdno pczděišÍ rukou: Klymowij z Prudowicz (asi ugmgšlené iméno k cha-
rakteristice prudkého člouěka, podle Jirečka autora odpouědi, podle Truhldře Jošta z
Rožmberka, podle Urbdnka Jiřího z Poděbrad) -30 pod Třinádcte nešprochóv vagov-
ských napsdno.. Třinádcte kusóv ne vodných, ale škodných - škrtnuto týmž inkoustem,
jtmž psdng pozděiší přípÍskg; na okraii připsdno pozděiší rukou K (hgpotézg, co toto
K znamend, uiz u Truhltiře, s. IX) _ 31 Žádost člověka nemilostivého... muož od-
pověrlěno býLi| přÍpstino u rkpe pozděiší rukou _ 33 kto] u rkpe čitelné jen k -
48 nad nechoď nadeps. pozdější ruftou netřeba; nad čeho třeba nadeps. pozdější rukou
pravda milá - 49 varovati se] u rkpe čitelné ien wa- - 57 připlete] przeplete rlcp

H i l a r i t r s  L i t o m ě ř i c k ý :  T r a k t á t  k  p a n u  J a n o v i  z  R o Ž m b e r k a

Traktát dochován v jediném rkpe v UK v Praze XVII F 32 (z doby okolo
r. 1'467). _ Z ného otiskl K. J. Erben, Výbor II' sl. 713-722, úvod a první kapitolu
traktátu. PaleograÍicky vydal celý traktáť (s několika omyly) Z. Tobolka' Hilaria
Litoměřického Traktáť k panu Janovi z Rozenberka, H:st. archiv č. 13' Praha 1898
(Tob), s připojenou studií o Životě a spisech Hilaria Litoměřicl<ého.

_  Č t v r t ý  r o z d i e l

Rkp Íol .  14a.18a; vydánÍ s.24-27.
25 poslušenstvie Dcňň] a poi|lu||enitwie rlcp - 32 svozuje rkp] iwazuge Tob _

78 jměl Daňň] vmiel r/cp

-  D e v á t ý  a  p o s l e d n l  r o z d i e l

Výňatek. - Rkp fol.35b (nadpis)' 42b-43a (text); vydání s.41 a 46.
4 mněla, ž,e Daňh| mlela l ie rltp _ 1L již ssazený podle ř.1 a 2] gíz od |uzeny

rkp, Tob (-iu- u rkpe lehce přeškrtruúo)

P o l i t i c k é  r n a n i f e s t y

P o s l á n í  H r a c l e c k ý m ,  o r e b s k ý m  a  P a r d u b s k ý m

Text rrkázl<y zpracován z rkpu Muz' I E 36. Zprávu o něm podal a ukázky otiskl
F. M. BartoŠ, ČČnn 91, 1917, 737-142 a 280-286 (Bart); důleŽité opravy chyb této
edice má V. Fiajšhans v NŘ 1, 1917' 302. Otázce autorství a doby vzniku jsou věno-
vány tyto clalší sLudie: K. Krofta, ČČu zs, 1917,458n.; V. Sokol, Naše věda 2,7975 až
1918'206rr.: F. M. Bartoš ČČna ga, 7924,72n' (KroÍta a Sokol proti autorství kněze
Martina z Krčir.a, člena jednot1' bratrské).

ndy, uloŽeném v pražské
lny poprvé v Hromádko-
reček v Anthologii z lite-
sou v Erbenově Výtroru
lal J. Truhlář' ManualnÍk
tury srov. R. Urbánek,
Lrší čes. l it., Praha 1958.
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Rkp Muz. zdá se být psán samotným autorem (má četné přípisky i rozvcdel lí
nryšlerrek na okrajích); byl psán pravděpodobně v chvatu, místy jsou nepřesnosti '

T e x t  z d e  o t i š t ě ný  j e  v  r k pe  n a  f o l . 1 6b  ( ř . 1 - 16 ) '  3 b - 4b  ( ř . 1 7 . 1 00 )  a  2 6a  ( ř .
701.722); naše ukázky jsouvpodstatěobsaženy v ukázkách podaných j iŽ Bartošem.

10 nedbají Daňh] u rkpe ut1nech. _ t2 Žižko] zi|iko rkp (též 713) _ 21 zvelebil r/cp]
zve lebí  Bar t  _  23 s ta lo ' . . s tane]  s f ta to . . . s i tane rkp  _  104 us lyš,  t r s l1 'š- |  r ' i l ys ,  v i l ys
rkp - 774 Davidldawida rkp

Ř c : ho i .  z  ř I e i n r bu r k t r

_  I ( l a d s k ý  r n a n i f e s t

Lat. l ist krále Ji řího král i  Matyášov\ z 28. červcnce 1466, styl izovaný. Řehořenr
z Heimburka (tzv. Kladský mall i fest) '  dochoval se v rkpu APH (dř. I{ap. Praž.)
N 59' fol. 178a.184a a mezi přílolrami vratis lavského rkpu rrčmeclté Kroni l iy Eschen-
loerovy, fo'|.322a-325b. - Otiskl G. Dobner, Monumenta hist. Bohemiae II, s. .41 8
aŽ 4291' pozrlěj i  H. Markgraf, Scriptores reruln Si lesiacarum Ix, 1874, s. 181-190.
Lat. text naší rtkázky je na s. 181 -183 edicc 1\{arl igrafov1.. _ PřeloŽi l B. Ryba.

_  o b r a n a  k r á l e  J i ř í h o

Lat. text obrany Ji řího z Poděbrad z rkpu dř. Lobkovickó l ir l ihtrvrr1- praŽskó
(nyní UK Praha XXIIID |72, s. 599-611) otiskl Fr. Palacký, Urkrrndl iche Bcitrágc
zur Gcsclr ichte Bóhmens... im Zeitalter Georg,s von Podiebrad, Fontes rert lm Att.
s t r iacarurn ,  I I .  Abte i lung '  Xx .Band '  Vídeň 1860.  s .  647-660.  Naše r rkázka  v  té lo
edici na s. 648-652. - Pi 'c loŽi i  B. Rvba.

P o l i t i c k  á  t t t c r t t o r a n d a

V a n ě k  V a l e c \ o v s k ý  z  l { n ě ž m o s t a :  P t . o t i  p a n o r ' á n í  l i n ě ž s k é m u

,,Traktát pana vaňka Valečovského etc., učinčný' proti R<lkycánovi a jeho kně-
žim.. je dochován v jediném opise z 2. pol. 16. stol '  v 2. svazku tzv. ochranovských
Akt jednoty bratrské, Iolt.2l5a-221b (nyrrí deponována v SÚA v Praze). Traktát
vydal (po staršínr vyclání J. Čelakovského, Zprávy z,e zase<láni KČSN' 1Sti1' 325 až
345) v přepise spoltt s ostatními zápisy druhého svazku .]. Bidlo, Akty jednoty
bratrské, sv' 2, Brno 1923' s. 242-254, kde v úvodu je též (s. 42-48) objasněno histo-
rické pozadí vznikrr památky.

GraÍika j iŽ plně zachycuje stav hláskové podoby češtiny 16. stol. Rkp důsledně
označuje kvantitu, l<terou zachovává i náš přepis. V nčkterých zvláštnostech je
moŽno spatřovat přísltršnost opisovače k dialektickému území, nejspíše moravskému.

I - Rkp fol. 216a/b; vydání s. 242-244.

12 v horší] whorliíhi rkp; lrledě rkp] hledčl Bidlo * 25 bouřili] bafili rkp

I I  -  Rkp fo| .277a-2|8a;  vydání  s ,245-247.

III - Rkp f 'o].220b-221b; vydání s' 253-254.

35 b1. Bidlol b)'ch rkp

H i l a r i u s  L i t o m ě ř i c k ý :  L i s t  k r á l i  . I i ř í n r u

opis zachován v rukopisném sborniku z konce 15. stol. v Zemské kni lrovně
v Stuttgartu, Thcol. 37, fo|. 123a.135a. České zrrěnÍ je překlad l-at. verze Sermo coram
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ná četné přípisky i rozvedení
vatu, místy jsou nepřesnosti.
'  3b-4b ( ř .  17-100) a 26a ( ř .
rách podaných jiŽ Bartošem.
rkp (též I13) _ 21 zvelebil rkp]
04 uslyš, usl1'š] r' i lys, v|lys

rege Georgio de Podiebrad, zachované v rkpe APH (dř. Kap. PraŽ.) N 59' fol. 162a
aŽ 168b. Český text vydal v přepise A. Podlaha, Hi]aria Litoměřického List králi
Jiřímu z Poděbrad, Editiones archivii et bibliothecae s. f. metropolitani capituli
pragensis, opus 23, Praha 1931 (Podl).

GraÍika listu je velmi nepřesná, opisovač často nerozunrěl textu jiŽ beztak jen
přibližně přeloženému, proto je třeba četných emendaci a některá místa zůstávají
nejasná; lat. zápis je tčžko čitelný a místy nesrozumitelný.

I - Rkp ťol. 123alb; vyclání s. t}-10.
3 hojného] hoynoilto rkp - 5 vlasti Podl] wlaitic rkp * 7 vody] wodtr rlcp _

10 lidským vtipem Porll] l idikom rvtiporn rkp _71 o] s rkp - 16 den] dan rkp_17 se]
g|e rkp - 18 urozené] vrozenie rkp - 79 rraši] naf|ie rkp (pod. 22) _ 27 přizřiŽ]
przi|my'z rkp _23 řeči| rzecnt rkp -25 přišed] przif|..cl rkp (konec sloua nezřetelný),
1ol. aplicans - 26 legiil legy rkp

II - l lkp fol. 124b-125b; vydání s. 72-'l '4.
1 'krá lovství] kra lo i twimrkp_5jnr ien] gmerrrkp(n.g inem, pod.dr i le)  _11 po-

svátné] poiiwatnie rkp; pod obojí] porubugu rkp - 21 hájeti] hagietie rkp' hájiti
Podl _25 najmilostÍvějšÍ] naymiloiit i i i i rlcp _ 28 tebe] teze rkp, tě Podl _ 33 pro tě
Podl] pro|tie rkp _ 34 ;rozmoŽe] tozmcze n. Íozmoze rkp; jinÍ] gine rkp - 37 neŤ.
moc daná volením] bez mocz dana wobenij rkp _ 39 tak v tom] wtak wtom rlcp _
40 nepovědie] mie powedne rkp - 41 Fantina] farrtura r/cp - 43 neposlušným] nepo-
|flu|nij rkp _ 45 ukrutnému] vkratnet' rkp

III  -  Rkp fo l .  126a-127a; vydání s.  16- 18.
9 jestliže] ge|ilyze rkp (tak i ddle) - t0 nedrŽí] nadrzij rkp -t7 svaté] swetrÁp*

13 nevědie] newrdie rkp * 1"4 rnarkrabství] nrarkrob|twij rkp - 20 božeJ bozij rkp -
25 přikrvly] przikrzile rkp _ 27 sárn] gfanr rkp _ 29 chceš.li] Chcezlet|iz r/cp; aby]
abich r1cp; časy] cza|ie rkp _ 30 celosti] ze|o|ti rkp - 32 královském] kralowiky rkp -
34 u vieře] v wierzij rkp _ 36 kmenu Podl] menu rÁp; poslušenstvím] poi/ilen||twim
rkp _ 37 na druhú] nadruh1. rkp _ 40 královstvie] liralďoitke rkp - 43 neŽ| nicz n.
mez rkp - 46 upevnil vpowij rkp - 47 nepovstalil nepowital rkp - 50 jemul gfem r/cp;
vkrálovstvie] wkalowitvierkp _ 53 nám, ženě a dětem sv19m] nafs zienie a dietie
|werkp *54 clobré] dobrze rkp *57 zasližili|za||uzil rkp _ 58 píšiJ pi|iim rkp; dob.
rénrl dobrynr rkp *59 Vaší-| wa|irr rkp; Č)cr:}r] gech rkp

IV -  Rkp fo l .  134a-135a; vydárrí s .  31-33.
3 přijieti] prziegieti rkp - 9-10 tak |r1- rnně otporné bylo] tak abij mnie otpor-

nie bylo rkp, lat. ita rnisere Íieret - 11 hiavě] hlawne rkp, Iat. capita _ 17 svobodě|
|wobodne rkp - 19 aby byla] abyla rkp - 21 přijímati svátosti] przigimate fwatoi|tie
rkp_24 hnáti] hrati (?) rkp _ 26 se rrchádal] iie vchadal rkp _ 27 otporní] otprmy
rkp; buřiči] |<utzcze rkp, Iat. turbatorcs; zkrotiti, treskta,ti] ikrtiti a treikatittij rkp -
28 v] r,: rkp; porozumí] porozeny rkp _ 30 uvede Por1l] vhodne rkp; výsost] wy|iuott
rkp - 36 králi] krale r/cp; krátce] kracze rkp - 43 náboŽném] naboznez (?) rkp

J o š t  z  R o ž m b e r k a :  L i s t  k r á l o r . r r i :  . J o h a n ě
.l.ento soubor aktuálních sentetrcÍ, nazvaný PoslánÍ JrršLa z RoŽnrberka krá-

|ovně Johant), je doclroválr v tzv. Ma'rruálníku Václava Koratrd5', uloŽeném v praž-
ské Ul( XVII F 2.Ío,|' l75a-176a (papírový rkp' dnes již značně poškozený).

) 1466, styljzovaný. Řehořem
rkpu APH (dř. Kap. Praž.)
tu nčmecké Kroniky Eschen.
ta  h i s t .  Bohemiae I I ,  s .  4í8
arum IX ,  1874,  s .  1g1-190.
'y. - Přeložil B. Ryba.

rbkovické knihovrr1' praŽské
lacký, Urkundliche Beitráge
ld iebrad,  Fontes  renrm r \ r r -
|7-660.  Naše ukázka v  této

l n í  k n ě ž s k é m u

.oti Rokycánovi a jeho krrě-
svazku tzv. ochranovských
L v SÚA v Praze). l.raktát
sedání KČSN, 1881, 325 až
:u ,I. Bidlo, Akty jednoty
(s. 42-a8) objasněno histo-

t iny 16. stot. Rkp clůsledně
některých zvláštnostech je
lemÍ, nejspíše moravskému.

i bouřili] bafili r1cp

stol. v Zemské kni lrovně
ilad lat. verze Sermo coram
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Jako celek byla tato skladba otištěna poprvé K. J. Erbenem, Výbor II, sl. 723
aŽ 726. Značnou část těchto politických aforismů otiskl spolu s historickým komen.
tářem Fr. Palacký, Dějiny IV, 2, s. 297. Naposledy je vydal s většinou ostatních
skladeb sborníku J. Truhlář, Manualník M. Vács]ava Korandy, Praha 1888,
s .203 -205 .

GraÍika rl<pu odráží dobře stav hláskové stavby jazyka 2. pol. 15. stol.
7 pcd uucdni uětou připsdno v rkpe iinou rukou: Jošt, biskup vratislavský, rodu

pánuov Roznberských; na leuém okraji uročení opět iinou rukou: 7465 a na prauém
oltraji týmž inkcustem: Regine Johanne; pod touto dedikaci připsd'no K (ď.omněnkg
o lom, co toto R znamerui, uiz u TruhltLře, s' IX ) _ 15 okáž'i| okazie rkp, okáže Truh-
Idř - 19 zaclrováváme ř11c] zachowawanie r1cp' zachovávajme Truhlriř - 20 podtrh.
nem] podtrhnem y podtrhuem rkp, podtrhnem i zatrhrre.rn vÚb - 26 však] wiiiak
rkp-29 všechDaňň| wi|akr1cp;kteříŽ] kter izrkp- 37zboŽnýc|tVýb|z|oznic]r t rkp,
složných Truhld'ř - 38 puotad] puodad rkp - 43 s sebú ?rulrldř] iebu r/cp - 51 měl]
mieli rkp _ 63 ze všecb,] zew||ecz rkp - 65 přeučení] przuczení rkp _ 67 k těm] kiem
rkp

A n t o n i o  M a r i n i :  R a d a  k r á l i  J i ř í m u  o  z l e p š e n Í  k u p e c t v í  v  Č e c h á c h

Jediný zachovarrý souvěký rkp je v SA v Jindřichově Flradci, oddělení Historica
(2 dvojlistv; na s. 8 je lat. nápis: Consilia quaedam bonum tam priuatum Regis quam
commune RegníconcernentiadataRegi Bohemiae/. otiskl Fr. Pata'cký, ČČtt,t 2,7828,
část 3, s. 3n. a znovu I(. J. Erben, Výbor II, s|. 777 -792.

-  ( Úvod)

Rkp s. 1- 2; Výbor sl. 777 .781,
2 Vaše velebnost]  WWrkp (tak idt i Ie)  -6 jasnostVaši]  J  Wr/cp (tak iddle);

v jednoťu Erb| chgbí o rkpe _31 že vŠickni]  žeurkpeškrtnuto; Ževkrátkémčasu
všickni příslušející k koruně české dadieť pomoc ErĎ

-  ( o  z l e p š e n í  o b c h o d u )

Rkp s.  3.4;  Výbor s l .  7B5.788.
75 za 20 tisíc] za xx. (: milia) rkp - 37 chtěli ErDl clrtiel rkp - 39 přede vše-

mi| nadepsdno u rkpe nad přeškrtnuté w||eczky - 45 krumf eštu (pod'te ost. mtst)l
grumÍTcfitu rkp - 63 dnes rlcp] duch .Bró

P a v e l  Ž i d e k :  J i ř í  s p r á v o v n a

Jiří správovna je dochována především v rkpe APH (dř. Kap. PraŽ.) G 8 na
368 stranáclr; je to opis pocházející ještě z 15. stol. Druhý dochovaný rkp, uloŽený
v praŽské UI( XVII D 11, pochází z r. 7658 a je to jen opis (s četnými chybami)
rkpu kapitulního. Proto náš text vycttázi jen z rkpu kapitrrlního. Stejně si počínal
i vydavatel Správovny Z. V. Tobolka, }Iistorický archiv ČAvU, č. 33, Praha 1908;
jeho vydání má četné nedostatky, jak ukázali kritikové (J. Goll, ČČH 15, 1909,
84n., V. Flajšhans, Věstník Čevu 18, 1909, 121 -130 a J. Zubatý, t, 762-774,)
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J. Erbenem, Výbor II, sl. 723
tl spolu s historickým komen.
ie vydal s většinou ostatních
lava Korandy, Praha 1888,

azyka 2. pol. 15. stol.

ršt, biskup vratislavský, rodu
zou rukou: 7465 a na prauém
ikací, připsdno K (domněnkg
láŽ'í| okazie rkp, okáže Truh-
vajme Truhltiř _ 20 podtrh-
tne"m VýĎ - 26 však] wiiiak
zbožnÝch Výb| zloznich rkp,

Truhltiř] iebu r/cp - 51 měl|
uczeni rkp * 67 k těm] kiem

k u p e c t v í  v  Č e c h á c h

vě Flradci, oddělení Historica
um tam priuatum Regis quam
l Fr. Falacký, ČČtu 2, 1828,
t 2

:Vaši] J.W r/cp (tak i dáIe);
z škrtnuto; že v krátkém času

Dl chtiel rkp - 39 přede vše-
krumfeštu (podle ost. míst)]

PH (dř. Kap. PraŽ.) G 8 na
Lrhý dochovaný rkp, uloŽený
:n opis (s četnými chybami)
apitttlního. Stejně si počínal
ťv ČAvU, č. 33, Praha 1908;
rvé (J. Goll, ČČH 15, 19og,
J. Zubatý, t., 762-174,)

-  ( o  ú p a d k u  o b c h o d u  a  ř e m e s e l )

Rkp s. 30-31; Tobolkovo vyd. s. 76-17.
11 

't<úpiech 
Doňh] kupij rkp, kúpí Tob -74 kaufher llotleb Daňhl kauher. rclt-

leb rkp, Kauher, Itrotleb ToÓ

-  (Řemes lníc i )
Rkp s. 37-38; Tobolkovo vyd. s. 20-2I'
s ťtocrr1 tiech rkp - 30 překupníci (podle ř. 29)| przikupniczy rkp, Tob

-  (Podmínky  míru  v  zem i )

Rkp s. 7L4-716; Tobolkovo vyd' s.60-61'
18 sejže] |eyze (možno čísÍ ť ityze) rkp, sejze Tob

-  ( Laskavos t  k  chudým)

Rkp s. 56; Tobolkovo vYd. s. 30.

-  (o  veče ř i )
Rkp s. 58; Tobolkovo vYd. s. 31.

-  (Vysedání  do  noc i )

Rkp s. 61; Tobolkovo vYd. s. 33.
10 tohoto Dařth] tomuto rkp

- (Spaní)
Rkp s. 61-62; Tobolkovo vYd. s- 33.

-  ( Lucemburkové)
I{kp s. 359-365; Tobolkovo vyd. s. 177-180'
3 s rnnocencÍm] s Innocenciem (n. -tiern) rkp
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LISTY JiříL
Pant
Přiv

L. isty představují další slovesné odvětvi, které je příznačné jak pro společenské
a politické myšlení poděbradské doby, tak pro jeji slovesnou kulturu. Dopisy
politického rázu se často týkaly otázek, které byly předmětem politických mani-
festů a memorand, a naléhavé problómy se v nich próbíraly někdy i s věáomírn, že
list dojde větší publicity než jen ohlasu u samétio adresáta. Tóto vědomí vedlo
i k vytříbené slovesné formě dopisů , Ťizené předpisy dobových diktarnin (srov. zde
na s.524). otázky obecnějšího dosahu bývaly obsaženy i v soukromé korespondenci,
k.terá navíc umožňuje vzácný pohled do soukromého života 15. století a dává příle-
žitos-t vnikno.qt clo myšl11i.a cÍbění tehdejšich lidí; proto jsou i soukromé dbpisy
nedílnou součástí našeho Výboru. Hranice mezi memórandý a politickou t<orespon-
dencí .nejsou n.ijak ostře vyhraněny, a podobně plynulý je i přechod mezi iisty
obec1ějšího politického významu a soukromými dopisy.

. Z epistolografie poděbradské doby, která byla nepochybně velmi bohatá,
zachovaly se jen nepatrné trosky, a to často jen náňodně, např. ukázky nepřátelské
korespondence mezi vynikajícími členy moravské šlechty Ciiborem Ťova.čovským
z Cimburka a Tasem z Boskovic jsou zapsány v tzv. Kancóláři krále.Iiřího. opraídu
71yá!:i,.ja|k..nepatrné jsou zbytky korespondence krále Jiřího; podobný osúd stihl
téŽ hojné korespondence jiných součašných politických osobností. Ý soukromé
\oresp91.|e.nci zaujímají pro Svou poměrnou óe[stvošt zvláštní místo listy dvou
dcer oldřicha z RoŽmberka, neštastné Perchty provdané za Jana z Lichteíštejna
(ztotožňované s ,,bílou paní..) i bodré a eněrgické Anežky, která zůstala ne-
provdána. Z ostatní soukromé epistolografie jsoú zachováný jen nepatrné zlom-
ky, tím však vzácnější svými hřejivÝmipodrobnostmi ze žiioia t5. itoteti.
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. r I ŘÍ I J o  z  P oDĚBRAD  o LDŘ ICHoY I  Z  RoŽMBERKA )

Opovčdny -list (jímŽ se opovídalo, vyhlašovalo nepřátelství) byl obvyklým
prostředkem politickýclr zápasů' List Jiřího z troděbrad oldřichovi ž Rozmbeřka
byl vydán r'květnu 1450; spadá do napjaté situace za bojů mezi vojsky strakonické
jcdnoty katolického panstva a poděbradskou stranou. Jiří v poloveřejnérn doku-
mentu ,pra1ýřuj9 intrikánství i věrolomnost oldřicha z Rožmberka. List je vý-
z11mným dokladem o nesnadném úkolu Jiřího z Poděbrad jako hlavy nejpočel
nější politické skupiny při úsilí o zajištění míru v zemi.
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JiÍik z Kunštátu a z Poděbrad
Pane oldřiše z RoŽmberga!

rříznačrré jak pro společenské
.^rjo--u,.,rnou kltlq.l. Dopisy
redmětem politických mani.-
rtraly někdy i s vědomírn, že
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nepochybně velmi bohatá,
9' n:P.l. ukázky nepřátelské
l[y LtlDorem Tovačovským
.ccláři krále .Iiřího. opravdu
J.lrlho; podobný osud stihl
ch osobností. V soukromé
L zvláš-tní mÍsto listy dvou
le za.Jana z l. ichtenštejna
Anežky, která zůstala ne-
továny jen nepatrné zlom-
ze života t5. století.

| '  R 0 Ž M B E R K A )
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L oldřichovi z RoŽňberka
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Ilrl v poloveřejnéln doku-
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'rad jako hlavy nejpočet-
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Přivodímé ku paměti, kteraks mi se byl pode ctí a věrú zaváza|, i výše,
proti mým nepřáteluom pomáhati, a jestliŽe by toho neučinil, podvolils se,
abychom těmě|izazrádcia za z kurvy syna. Netoliko by tak vysokému svému
rčení chtěl byl dosti učiniti, ale miesto pomoci nepřátely mé, jakožto oldři-
cha z Hradce, Koldu, Bedřicha i jiné búřils a jednal proti mně i mým přá-
teluom, i haněnie křivá a nepravá skládals o mně. A kdyŽ sem o to s tebú
byl v Jihlavě smířen, opěts mi toho míru nezdrža|, spojiv se proti mně
s markrabí míšenským, svévolným nepřietelem mým; a napomínáns tu
hned v Plzni, aby pamatuje na ten mír mezi tebú a mnú učiněný, nespo-
jeval se s mým úhlavním nepřietelem. Na to se nic neobrátiv učinils s ním
závazek netoliko v míru' ale i v příměří křestanském, kteréžs se mnú tehdáŽ
měl pode ctí a věrú i pod deseti tisici kop grošuov zapsané. Nenie div, že se
mně a mým přáteluom od tebe dějí ty nepravosti, poněvadŽ nad svým
pánem, korunovaným slavné paměti ciesařem Zigmundem' nestyďal si se
rreprávě činiti, zavazaje se Z peněz proti Jeho milosti knieŽeti rakúskému
a tomu domu, aby jim tohoto královstvie dovedl a dopomohl; a cožs pak
dále, ziskuov svých hledě, činil a činíš k újmě chvály božie a k umdlení
obecnieho dobrého tohoto království v svých poselstvích u králevy milosti
římského krále, jednaje jinak, než by slušně jednati měl! Takés pana Alše
z Šternberga a nebožtíka pana Ptáčka navedl, aby o kráIe polského stáli,
aby sem zapána přijat byl' slibuje s nimi v tom zuostati; potom zjevné jest,
kteraks jinak učinil. Skrze kteréžto tvé zjednánie a navedenie veliká búřka
v zemi s záhubú nemalú této země strhla se byla. A kteraks nad nebožtíkem
Smilkem z KÍemže i nad jinými nešlechetně učinil, ješto by dlúho bylo
vypisovati; neŽ kdyŽ bych se s tebú před dobrými lidmi shledal, viecet bych
v pravdě mnohých tvých nepravostí přičinil nežli ujal. A poněvadŽ žádlá
tvá rčenie, smlúvy mírové ani zápisové skrze tě učinění mně i mým přáte-
luom nejsú,aniž mohú býtízdržány ani zachovány avšelikterakými lstivými
úklady mého i přátel mých zlého hledíš, lépe mi se zdá, aby ty také na mě
péči měl, nežli bych tvými úlisnými řečmi škodlivě s svými přátely podve-
den byl. Protož s svými se všemi služebníky a lidmi poddanými vystřiehám
se a ohrazuji svú čest proti tobě i tvým všem služebníkuom a lidem pod-
daným, dále tobě ani tvým ničímž povinen nechtě býti.

Dán na poli u Buštěvsi, v středu před svatú Trojicí, let božích etc.
padesátého.

3 přiuodímť ku paměti připomínám ti; i uýše a nadto více - 4 iestliže bg toho ne-
ačinil jestl iže bys to neučinil, nesplnil _ 5-6 netoliko bg... chtěI bgl nejen že bys bý-
val nechtěl _ 6 rčení slovu, příslibu; oldřicha z Hradce: příčinou sporu mezi Jiřím
z Poděbrad a oldřichem z Hradce byl převrat' způsobený Jiříkovým dobytím
Prahy 3. záii 1448, a zajeti oldřichova otce Menharta, který ihned po propuště.
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nl ze za]etí na cestě z Poděbrad na Karlštejn v ŘÍčanech 3. února zemřel; jeho
náhlá smrt vyvolávala u jeho syna i u jeho strany proti Jiřímu podezření z travič.
ství - 7 Koldu: Jan Kolda ze Žampachu a na Náchodé; Bedřicha: Bedřich ze StráŽ-
nice na Kolíně; búřils a iednal proti mnd pobuřoval jsi a spolčoval ses proti mně -
9 u Jihlauě: na jednání v Jihlavě v srpnu 744s _ 10 s markrabt míšenským.. s Fridri-
chem Saským _lta Plzni: sjezd v Plzni byl v druhé polovině března 1450 _ 77 z pe-
něz za peníze; kniežeti rakúskému: jde o smlouvu oldřichovu s Friďrichem Tyrolským
z 5. zář1t43l, Že oldřich uzná Fridricha nebo jiného z vévodů rakouských za čes-
kého krále' zemře-li Zikmund bez dětí - 20 u Krdleug milosti římského krcile.. u krále
Fridricha III. _22 pana Ptd.čka..Hynek Ptáček z Pirkštejna; týká se sporů o trůn,
kdy se strana Ptáčkova držela kandidatury Vladislava Varnenčíka, krále polského
(1438) - 23 s nimi u tom zuostatť Že bude s nimi v tom zajedno _ 24 skrze zjedruinie
pro ujednání spolku (proti Jiřímu) _ 26 nad Smilkem z Křemže: aby oldřich získal
statky Smilka z Křemže, pána na Prachaticích, naVolarech i na hradu Husi, zajal
Smilka, a vynutiv na něm zápis na statky, dal jej svémocně někdy na jaře 7447 stít;
vedlo to k dlouhému sporu se Smilkovou rodinou a přáteli - 27 před dobrými lidmi
před šlechtou_27-28 uíecetbgch...přičinil nežIiujalpÍidalbych v|ce. než bychubral-
31 abg tg také na mě péči mdl abys mi také věnoval svou péči, pozornost, aby ses také
měl přede mnou na pozoru - 33-34 ugstřiehdmseaohrazuii suú čest střežím se a chrá-
ním svou čest _ 36 u Buštěusi: Jiří z Poděbrad tehdy obléhal hrad Buštěves (dnešní
Buštěhrad)' který patřil jeho nepříteli Jindřichu z Kolovrat; v střed.u.., pailesdtého:
27. května 1450

( o P o v Ě D N Ý  L  I s T
z D E Ň K A  z B  Š t p n N B E R K A  J I Ř Í M v  z  P o D Ě B R A D )

opovědný list Zdeňka ze Šternberka zbřezna 1467 je dok]adem o trvale na-
pjatém vztahu mezi králem Jiřím a jeho předním katolickým protivníkem v zemi'
vůdčím činitelem Zelenohorské jednoty, a tím i panskou katolickou stranou, jejíŽ
názory Zdeněk ze Šternberka tlumočil.

Najjasnějšiemu kniežeti a pánu, panu Jiřiemu, kráIi českému a mar-
krabí moravskému' pánu milostivému.

Najjasnější králi a pane' pane milostivýl Službu svú Vaší milosti vzka-
zuji.

JakoŽ mne vaše milost o tomto sněmu bohdá neduovodně haněl naj-
prvé tiem, Že bych já jednal' aby město Střiebro vypáleno bylo, a že jste
toho, kterýž to na mě praví, u vězení od roku měli a máte a že jste mne
v tom šanovali jako úředníka vysokého, pána zemského a sluŽebníka svého,
jakŽ jsem živ, vaším sluŽebníkem přikázaným sem nebyl' i spravedlivě jste
mne šanovali, neb jistě viete, Že tiem vinen nejsem. Ale poněvadž na mě
smyšlené a neduovodné jiné věci pravíte, by to pravda byla, dávno byšte
toho na mě nebyli tajili.

Také mne dotýkáte, že bych vám čtyřikrát přísahu učinil; toho nikdy
nedovedete. Udělal sem přisahu do rady, a dokudž sem radieval, radieval
sem právě před bohem i před lidmi, ješto jste vy toho čest i tato koruna
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mievali počestnější a úžitečnější než nynie. A kterýžt úřad zemský mám,
zakrá|e Ladislava, slavné paměti pána našehomilostivého- jeho duši pán
buoh rač milostiv býti, učinil sem vedlé úřadu svého přisahu. Potom za vás
jie sem neobnovova|, než tak jste mne při prvni přísaze nechali. A bych pak
obnovil, protoť sem, bohdá, proti přísaze své ani úřadu svému nic ne-
učinil. Než vy, králi, rádi byšte mi k hanbě mluvili. Ale děkuje pánu bohu,
nentáte co v pravdě.

Také jste řeč postavili o Vittmberském; dobře, Že sem se v těch ve
všech věcech měl jako dobrý člověk, chtě rád viděti, aby země pod vámi
zkažena nebyla na práviech, svobodách i na statciech. I nemáte mne proč
haněti.

Také mne dotýkáte, Že bych já zavedl ty dobré lidi u Viedně v šturmu.
Ufám to bohu, bohdá, že sem já žáclného, jak sem živ,nezavedl. Takét sem
já lidmi nevládl neŽ svými. Nebť jest tu ciesařových třikrát viece dobrých
lidí bylo než vašich, a kteříť jsú vaši byli' těmit jest syn váš kněz Viktorín
vládl. Než hrdlem svým já co sem měl učiniti, vedlé jiných dobrých lidí
učinil sem jako dobrý člověk, ješto jest svědomo mnoho dobrým lidem, těm,
kteří jsú při tom byli, a snad některým líto, ktoŽ mi toho nepřáIi. Než věc
jest vědomá mnoho dobrým lidem, co jest kněz Albrecht slavné paměti o té
věci rozprávěl o vás mezi dobrými lidmi, co jste vy Jeho milosti z svého
vojska vzkáza|i, ješto tomu muožete rozuměti, skrze vás-li jsú ti dobří lidé
o svá hrdla zavedeni, čili skrze koho jiného.

A také mne dotýkáte,Že bych já kledby anebo procesy na vás jednal.
Viete to, králi, dobře, od kolika let vás napomínají otec svatý prvnější
i nynější i jiní znamenití preláti, a o které věci vás napomínali přísahami
vašimi, pečetí vaší i jiných dobrých znamenitých lidí pečetmi. I chcete to
na mé přátely a na mě uvésti, čim jste sami vinni. Také viete to dobře, kdyŽ
jste takové přísahy a zápisy na svatém čtení činili, pod pečetí vaší i jiných
znamenitých osob pečetmi se zapisoval, Žet jsú přátelé moji ani já o tom nic
nevěděli, a za to mám, i všechna zemé, kromě těch několiko osob, kteří jsú
s vámi tu a při tom byli. Také mne dotýkáte o nrěštanech plzenských, že
bych já je k sobě přivinul. Viemť já to dobře, že město Plzeň mé nenie.
A když jste se vy města Plzenského chtěli zmocniti a ty věci puosobiti,
za to mám, že jste to od Plzenských šíře slyšeli, proč jsú se toho dopustiti
nechtěli. Tehdyt sem já ty chvíle u veliké nemoci akázniboŽi|eža|, o těch
věcech nic nevěda. onit sami o svú čest mluviti budú. Než, králi, najdete
toho viece na dobrých lidech, žeť se nebudú chtieti dáti o své duše připravo-
vati vaším zavedením, jakož ty věci široce v jiných zemiech i v této zemí jIŽ
jdú a již se hlásie a ohlašují. A proč na tuto zemi kledby jdú?j

A teď vám přiepis toho vyznánie posielám, na čem jest ten zločínce
umřel a kteří jsú dobří lidé při tom byli, při jeho smrti. A vy jste mne kraj.
čiemu vašemu Martínkovi haněti káza|i bez vinv. A kdvž o to v neděli
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S bratrem mým panem Michalcem služebníci moji mluvili, kterak váš krajčí
listy o mně po pranéřiech tepe i jinde mne nešlechetně a neprávě haněje,
abyšte to stavili a nedali mi takové neslýchané křivdy činiti, králi, měli
.iste se v tom jako ten, ješto se s vaší volí dálo, neb i potom na mě ten krajči
listy bil' dotýkaje mne mnohými i nešlechetnými zradami, i rodu mého,
bez viny, jakŽ o tom dobře viete. A jáť bych' králi, také dosti chlapuov na-
|ez|,kteÍiž by vás ještě viece haněli, neŽ mne váš krajčí hanie. A viete dobře,
že mi se ve všem veliká křivda děje. I muožete rozuměti tomu, žeť bych já
[aké uměl rozkázati psáti, ale ještě nechci. Neb mi jest mé cti tak žel jako
komu na světě.

Také, králi, nechtěli jste slyšeti poselstvie našeho, kteréž od urozených
přátel mých a mne učiněno jest rra ten sněm do Prahy bylo, neb jest s těmi
pány a zemany na tom v Hradci zuostáno, abychom na ten sněm poslali.
A ktož kolivěk, zlý nebo dobrý, chtěl o nás co zlého mluviti a nás haněti, ti
jsú všichni slyšáni byli a svobodu měli, ješto před bohem i před lidmi veliká
křivda se nám dála. A ten Bohuše z Draltobuzic mluvil před vámi, že by po-
selstvie naše pletichané a klamavé bylo. To jste vy, králi, ty všechny věci
přezřeli a dali jste nám takú křivdu činiti bez boha a bez práva. Netoliko
také poselstvie o zemské dobré a o naši spravedlnost, ale o jiné desetkrát
lehčejšie věci ciesař římský Jeho milost, duostojnější jsa nežli vy, králi,
milostivě naše služebníky vyslyšal a vyslýchá, i jiní křestanští králi Jich
milost. I protož, králi, poněvadŽ jsi pán náš tak nemilostivý a že slyšíte
Ly, kteÍiŽ nás bez viny hanějí, a našich spravedlností slyšeti nechtiece, ale
musíme se tu poddati, kdež se nám tak dobře, spravedlivě stane jako těm,
ktož o nás křivě a neprávě mluvie.

Ex Zelená Hora, feria secunda post dominicam oculi, anno etc. LxvII
Zdeněk z Šternberka,

najvyšší purkrabie pražský etc.

5 o tomto sněmu: Š1o o strěm v Praze koncem února 1467. kde se JiřÍ dohodl se
stavy; tohoto kompromisu ovšem jiŽ nebyla účastna panská jednota a list Zdeňkův
byl odpověďí právě na tento kompromis. Mnohé ze stesků Jiřího na panskou jednotu,
a zvláště na Zdeňka ze Šternberka, proti nimŽ je odpověď obranou, zůstává nejasné
(např. narážka na vypálení města Stříbra nebo na utrhačné listy krejčího Martínka);
neduovodně nepodloženě, neodůvodněně - 7 od roku po dobu jednoho roku -8 jste ša-
noualť šetřili jste; jako úřednika ugsokého: Zdenék ze Šternberka byl v |. 1448-
1467 nejvyšším purkrabím pražským, tj. prvním úředníkem v zemi; stal se jím z vů-
le Jířího z Poděbrad po dobytí Prahy _ 9 přiltdzaným zavázaným v poslušenství -
77 bg bgla kdyby byla

t3 mne d.otýkdte zmiňujete se o mně (nepříznivě) - 14 nedouedete neďokáŽeIe; do
radg. .  jakočlenkrá lovskérady_15prduě správně , ř ádně-L7 jeho duši . . . . . zde  ještě
Zdeněk nepronáší podezření na krále, že by byl Ladislava Pohrobka otrávi l ,  jako to
učini l  později v l istu kníŽeti Viktorinovi (srov. zde na s.203n.) -18uedlé úřadusué-
fto podle svého úřadu, pro svůj úřad - 79 a bgch pak obnouil a i kdybych byl obnovil
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23 o Vittmberském: o Fridriclru Saském (t 1a6a); ieho mladší syn Albrecht byl
chotěm Jiříkovy dcery Zdeňky _ 24 dobrý arczený

27 že bgch id zauedl že jsem (prý) já přivedl do záhuby; u Viedně: jde o nezdaři-
lý útok českého vojska na Vídeň 19. listopadu 7462, kdy byl na hradě obležen
vzbouřenci císař Fridrich; nezdar byl zaviněn nedorozuměním při domnělémzname-
níkútoku(ohněmnaseveruměsta);ušturmupř i  útoku _30 kttěz kníŽe _ 32 jest
saědomo jp známo - 34 uědomd známá; kněz Albrechl.. A]brecht Rakouský, bratr císa-
řův, r. 1462 spojenec Vídeňských; zemřel 1463 - 37 o svti hrdla zauedeni připraveni
(neprávem) o svá hrdla, o své životy

39 otec suatý prvnět'ši i ngnější: papež Pius II. (1458-1464) a Pavel IÍ. (1464 až
1471)_40 přtsahami uašimi: naráŽka na tajnou přísahu Jiřího z Poděbrad před koru.
novací 6. května 1458, kterou pak katolická strarra vykládala tak, jako by sejíJiří
z řek l  ka l icha; svědkem přísahy by l io lornoucl<ý'b iskupTaszBoskovic-42uuést i
svésti - 43 na suatém čtení na evangeliu - 44 o tom nic neuěděli: Zdeněk tu svou ne.
vědomost přeháni - 45 za to mdm jak se domnívám _ 46 o měšťanech plzenských:
P lzeňštívypověděl ikrá l ipos lušnostužvúnoru1466- 47 žebgch. . .  p ř iu inul  Že jsem
(prý) získal na svou stranu - 50 sem. '' u ueliké nemoci a kdzni boží IežaI ležel jsem
velmi nemocen a zkoušen bohem

55 přiepis opis; zločtnce zločitrec - 57 o lo o tom - 58 s bratrem mým panem Mi-
chalcem: Jinclřich z Michalovic' nejvyššÍ komorrrík; bratrem nazývá jei Zdeněk ze
zdvořilosti; tento katolický pán zůstal králi věren - 59 po pranéřiechtepe na praný-
ře přibíjí; neprduě neprávem - 60 abgšte to,stavili abyste tomu učinili pŤitrŽ; měIi
iste se u tom zachoval jste se př.i tom - 63 chlapuou neurozených lidí _ 66 ieště nechci:
co tu Zdeněk naznačil, splnil listem synu Jiříkovu Viktorínovi (srov. násl. ukázku)

70 p Hradci: v Jindřichově Hradci byl sněm počátkem února 1467; iest... na
tom... zuosttino to bylo usneseno _ 73 Bohuše z Drahobuzí"c.' důvěrník krále Jiřího -
74 pletichané a klamaoé pletichářské a |živé, falešné _ 75 jste.. . přezřeli přehlédl jste'
neviděl jste-83: Ze Ze|ené Hory v ponrlělí po neclěli oculi (tj. 3. postní), roku atd.
67 (ti.2.bÍezna1467)

( U T R H A Č N Ý  t - l s T  Z D E Ň K A  z E  Š T E R N B E R K A
v I K T o R  Í N o v I  M I N S T E R B E R S K É M U )

List je pozoruhodnou ukázkou politických metod katolického panstva; jestliže
nebylo možno přívalem pomluv a urážek přímo napadnout samého krále Jiřího,
stal se vítaným objektem takového útoku jeho syn. Hrubá invektiva navazuje na
starší osočování krále (srov. předchozí list) a rreopomíjí žádný utrhačný podnět,
kteý by umoŽňoval přímo i nepřímo krále hanobit. Závěr lisbu poukazuje k to-
mu, jakou silou bvlo v soudobých politických sporech veřejné mínění.

ode mne Zdeř'ka z Šternberka, najvyššieho purkrabí pražského a naj-
vyššého hajtmana, prelátuov, kniežat, pánuov i obcí křesťanských v poslu-
šenství otce svatého stojících slavné koruny České etc., tobě, Viktoríne
z Cvajl inku.

Jakož píšeš, dávaje mi najhorší zrádce, bezectný lháři a zrádce mé cl"i,
vy ste najhoršé kacéři a zrádce mé cti, neb se Jidášovi rovnáte a Jidáš krále
nelreského zradil pro penieze, a otec tvój pána našeho i svého dědičného
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krále Ladislava slavné paměti otráviti kázal proto, aby lstivě do králov.
stvie všel, ot kteréhoŽ ste čest i zbožie měli. Není div, že ste tak veliký
a nešlechetný skutek učinili, pro kterýžto skutek váš zlý a nešlechetný
mnoho křesÍanských zemi a křesťanstva se kazilo a podnes kazi. I nýnie
div vám zlé činiti, ktož jest z parrkharského pokolenie, že zle a nešlechetně
činie.

Dotýkáš pak, bezectný lháři a zrádce mé cti, že by předci moji nad
svým pánem neprávě učinili a že by se sem' do této země, vstěhovali, ulú-
divše jemu zemi a klénoty pobravše. Zna|it, sú předky mé a znají, Že na ně
v hrdlo lžeš, neb nepíšeš, kterému se pánu to stalo, aneb který předek mój
to učinil, aneb kdy je to bylo a jaká jest toho pamět; neb mnoho dobrých
lidí za krále Ladislava slavné paměti slyšeli jsú i viděli list s zlatú bulí,
kdež jeden předek muoj, pán z Šternberka, byl purkrabí pražským, a v ty
chvíle počitalo se dvě stě a několikonádste let. Ale na tě jesb duovod, že
předek tvuoj pojal českého krále pankhartici, a po ní jsú dány jemu v man-
stvie Poděbrady, a toho jest nedávná pamět, neb jsú otce tvého jiní tiem
také vinili. I nemoha se z toho vyvésti, že jste z pankharstvie pošli, vy-
mejšléš sobě na mé předky a na mě lŽivé věci, ješto každý dobrý muože
znáti, Že v hrdlo Ižeš. Pak toJi jest vývod vašeho pankharstvie, že mé před-
ky a mě lživě hanieš?

Dotýkáš také, bezectný lháři, že bych já Ženu svú haněl. PsaIť sem
prvé i ještě píši' že to v hrdlo lŽeš jako bezectný a nestydatý lhář. I nenie
mi divno, že na mě takové věci smejšléš a lŽeš. A tys pravil a chlubils se,
že by otce tvého manželka chtěla s tebú léhati a žes nechtěl. I také jiných
dobrých lidí dotýkals, jí k hanbě, kdes potom jí to musil opravovati a od-
prošovati před znamenitým člověkem, lepším neŽs ty.

Pak jakož píšeš, že bych v hrdlo lhal na otce tvého i na tě, Že byšte
kacieři byli' jáť pravim, Že sám v hrdlo lžeš, neb což ty píšeš, to sobě
všechno na mě vymejšléš a lžeš. Ale já na tě nepíši žádného kusu, ač sú
velmi velicí a nešlechetní, byť na každého duovodu nebylo. Neb svědomá
jest věc po všem světě křesťanském, Že najsvětější otec papeŽ prvnější
i tento nynějšíJich svatost se všemi duostojnými kardinály i s jinými pre.
láty a kněŽstvem, odsúdivše otce tvého a vás vašeho duostojenstvie a všie
cti zbavivše pro zjevné kacieřstvie, pro křivú přísahu a pro svatokrádeŽ,
a všudy vás za kacieře a za arcikacieře jmenují, rozpisují, po kosteléch
křesťanských každý svátek na vás volají a zvonie a za kacieře vás vždy
osvědčují. Najjasnější césař římský Jeho milost v svých listech vás za
kacieře jmenuje, kdeŽ knieŽatóm o vás listy rozpisuje. Tot, bezectný lháři'
takový veliký duovod vašeho kacieřstvie, ješto větší nemuož býti.

Také, bezectný lháři kacieřský, píšeš, že bych já slavné paměti krále
Ladislava, pána svého milostivého - jeho duši pán buoh rač milostiv býti
- haněl a pankharty dával. Pravím, Že|žeš jako zIý, nešlechetný a bezectný
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lhář' pošlý z pankhartského pokolenie, neb sem toho, jak sem živ, já ne-
mluvil, ani na to kdy myslil, a nebylo toho člověka, aniž jest na tomto
světě, kdyby chtěl Jeho královské milosti a jeho slavnému rodu takú křiv-
du činiti, abych byl toho hrdlem neodpíral, neb viern, že by se tomu slav.
nému rodu veliká křivda dála. A poněvadž ty, bezectný lháři' nemoha se
z pankhartstvie vyvésti, i chceš svými nešlechetnými lžími a svým psáním
ten slavný rod bezectně, nešlechetně a lživě dotýkati' kdeŽto v tom rodu
slavná královna i slavná kniežata jsú, ješto, bezectný lháři, měls sobě
radějí jazyk kázaLi uřezati, neŽ takovú lež smysliti.

Protož teď tobě píši pro takovú vymyšlenú lež a tu křivdu, kterúŽ
tomu slavnému rodu a mně činíš, chci rukú svú a hrdlem svým na tvé hrdlo
bezectné vésti a dovésti, žes v hrdlo selhal i s otcem svým, neb ty všechny
vymyšlené nešlechetnosti a lži s jeho radú činíš, i na ty na všechny, kteřÍž sú
z toho pankartského pokolenie pošli, od tebe počna až do najposlednieho;
a jestliže by co na mě pán buoh dopustil, ale synové moji mají to bohdá
po mně dokonati. Protož z|ý, bezectný lháři' lituje té křivdy a toho slav.
ného rodu, hotov jsem tu věc na vás dovésti na césařově dvuoře Jeho milosti
neb na krále uherského neb na krále polského Jich milostí dvořiech, jako
dobrý člověk má na takové bezectné a nestydaté lháře vésti; neb by po
spravedlnosti šlo, nebyli byšte mě ani synuov mých hodni pro vaše nešle-
chetné skutky, než byli byšte hodni koňmi smýkanie, čtvrl"ěnie a na kolo
zbitie. Nemáte na tom dosti, kdyŽ sem já při Jeho královské milosti slavné
paměti nebyl, kdežto otec tvój zpuosobil, aby otráven byl, ještě pak tako.
vým nešlechetným vaším lživým psáním jeho otráveného a mrtvého po
Jeho milosti smrti slavné paměti nemuoŽete nechati a toho slavného rodu,
neb jest svědomá a široká věc ve mnohých křesťanských zemích, chtiec
v to královstvie lstivě vjÍti, že otec tvój jej otráviti káza|. A toho jsú
mnozí duovodové.

Pak píšeš, že bych lŽivý jazyk měl a Že bych to odmlúval od otce
tvého, by j"j on otráviti káza|; sám v hrdlo lžeš. A teď duovod lžitvé:když
otec tvój to zpuosobil, aby král Ladislav slavné paměti otráven byl, té
chvíle byl sem já na krále franckého Jeho milosti dvoře a nebyl sem v zemi.
Tu hned noviny při nás z|é na Jeho milosti dvuor přišly' že krá| Ladislav
slavné paměti jest otráven, a inhed na otce tvého ten hlas šel. A také,
bezectný lháři, sám vyznáváš a píšeš, že by to na tvého otce pravili, Že jest
otrávil pána našeho i svého, a Že jsem já toho často odm]úval: teď již,
bezectný lháři, sám vyznáváš a svědkem se toho činíš, že jsú to na tvého
otce jiní prvé pravil.i, a Že sem já toho často odmlúval; dokud jsem toho
tak jist nebyl, jakoŽ jsem. Mohlo by to býti, že bych něco podobného mluvil
k omluvě pro čest koruny a jazyku našemu; ale viem to v jistotě, že se to
tak sLalo a že jest otráven skrze zpuosob otce tvého a že jsú toho širocí
duovodové a hlas od moře až do moře.
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Také, bezectný lháři, píšeš, Že bych já krále uherského Jeho milost'
pána svého milostivého, škaredými a oplzlými řečmi pomlúval; pravím, že
to v hrdlo lžeš jako bezectný a nestydatý lhář' bych já kdy Jeho milost

95 pomlúval' neb sem neměl čím ani proč Jeho milost pomlúvati. Než snad
chceš nešlechetnost a nepravost otce svého tú lží přikryti, kterak jesb nad
Jeho královskú milostí neprávě a nešlechetně učinil, když Jeho milost
šacoval, a Jeho milost naň žádné péče neměl, ani kterú vinu k Jeho krá-
lovské milosti měl, neb jemu nikdy nic zlého nebyl učinil. vidÍš-li' bezectný

100 lháři' čímž mě hanieš, že na mě žádného duovodu nemáš a že na mě
v hrdlo ]žeš, ale na vás všudy vaše nepravost'i a nešlechetnosti se duovodie.

Také pišeš, Že by pan otec muoj dobré paměti k králi Václavovi Jeho
milosti zle se byl zachoval, a že by štrych přes jeho erb byl. LŽeš to v hrdlo
jako bezectný lhář cti otce mého. Neb když král Václav jímán, otec muoj

105 v zemi České té chvíle nebyl a let ještě přirozených neměl, a také na našem
erbu žádného štrychu nebylo, aniž jeho kto, jakž je živ, slýchal ani vídal.
Pak kteříž páni jsú jej jÍmali a přes které erby štrychy byly, proč lr těm
o to nemluvíš? Uzřel by, žeÍ' by na to odpověd dali, jakož na tě, bezectný
lháři' slušie.

110 A jakoŽ pÍšeš, že by uměl připomenúti' kterak bych pana Smiřického
o hrdlo zradil a děti jeho o statek připravil, pravím, že to obé v hrdlo lŽeš
jako bezectný lhář a zrádce mé cti; neb já toho bohdá žádná příčina ne-
jsem, než mluvil sem oň tuze jako o švagra svého, ale otec tvój nad ním
neprávě a nešlechetně učinil, nedav jemu žádné viny, připravil jej o hrdlo.

115 A protož jemu tu smrt učinil, boje se jeho, aby před králem Ladislavem
slavné paměti jeho nešlechetnosti neoznámil, kteréž on do něho clobře
věděl. A to jest vědomá věc mnoho dobrým lidem, když sem já oň, o nebož-
číka tuze mluvil, aby se jemu bezprávie nedálo, tehdy otec tvój řekl mi
před dobrými lidmi, že jemu chce před králem Ladislavem slavné paměti,

12o pánem jeho i svým, vinu dáti. A potom, když sem já z Prahy vyjel, učinil
jemu.smrt, a do sí chvÍle nižádný nevie o jeho vině, lež Že se jemu od otce
tvého ta smrt bez viny rreprávě a nešlechetně stala.

Nuže, bezectný lháři, byšte se uměli styděti, máte zač; ale tak jste
vy nestydatí lháři bezectní, že ste se svými nešlechetnostmi a lŽmi po všem

725 světě křesťanském ohlásili, že vám žádný dobrý v ničemŽ nevěří, ani vašim
přísahám, ani vašim pečetem, ani vašim zápisuom; neb ktož s vámi oč
rokují, nechtie od vás nic jiného, než dobré lidi a živé základy mieti, aneboli
zámky vaše.

Dotýčeš, Že bych tobě psal jako nestydatá kurva; psalt sem a píšiť
130 jako dobrý pán rytierský, ve cti zachovalý, chtě na tě vésti tu leŽ a tvé

nešlechetnosti rukú svú před TřebÍčem, a tys nesměl mně toho svoliti,
protož desetkráts podobnějši k kurvě nestydaté, bezectné, lživé a ohejralé
nežIi já' ješto netoliko mě lživě hanieš, ale jiných mnoho a znamenitých
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lidí mnohokrát lepších nežlis sám. A píšeš, že listuov mých viece přijímati
135 nechceš. Jáť bych tvých, bezectný lháři' přijÍmati jich spravedlivě neměl,

neb coŽ ty o mně a o předcích mých píšeš, dobří lidé vidie, Že to na mě i na
ně v hrdlo lžeš; ale což já tobě piši, píšiť pravdu pravú, neb všechno
s duovody píši. Pak nepřijmešJi listu mého, protoť to bude oznámeno
mnoho dobrým lidem. A nechceteJi svých nešlechetností a zrad slyšeti,

140 proč jste je činili?
Ex Olomuc, feria IV ipso die sancti Bartholomei apostoli anno domini

Mo etc. LXVIIIo.

3 Viktoríne z Cuailinku: Viktorírr Minsterbcrský' syn JiřÍho z Poděbracl; potuprré
pojmenování (cvilink : hrubé plátno) patrně souvisí s nařčením z nepoctivého pů-
vodu, které se proti Jiřímu několikrát ozvalo ze strany jeho katolických odpůrců;
také později, r. 1480, došlo ke sporu rnezi synem Jiřího Hynkem a panem Buriánem
Labutí (ze Švamberka), který se krále Jiřího dotýka| ,,zraďott, chlapstvÍm i pank-
hartstvím.. (sror'. AČ 7 , 7887 , 533 - 534)

5 dduaje mí nadávaie mi - 8 krťlle Ladislouo.. Ladislava Pohrobka _ 9 zbožie
statky _ 77-12 nýnie diu udm zIé činili neni divu, že činíte zlé skutky

15 neprduě bezprávně; že bg se..' ustěhouali Že se (pr'ý) nastěhovali; předkové
Zdeňkovi měli statky rra Moravě (Veselí); souvisí to s otázkou, kdo byl jeho otec;
jaký byl zde podnět k podezřerrí z nepoctivosti,nelze řici; ulúdiaše 7emuvyloudivše
na něm _ 20 jeden předek muoj: zd'á se, jako by se tu již hlásilo ztotoŽňování Jarosla.
va ze Šterrrberka s Jaroslavem z Poděhús a ze Slivna, který byl od r. 1253 nejvyšším
purkrabím pražským, coŽ souvisí s otázkorr vítěze nad Tatary u olomouce r.7241 _
2t několikonrÍdsÍe něko]ik nad deset, víc než deset _ 22 předek tuuoj: m7něn praděd
Jiřího Boček z Kunštá|u; pankhartici nernanželskou dceru - 24 se ugoésti očist'iti se
před soudem - 25 dobrý urozený _ 26 uýuod očištění, ospravedlněnÍ

28 že bgch jd ženu suú haněI že jsem (prý) svou ženu tupil, uráŽel; Zdeněk pode-
zříval svou ženu, že ho chce s Petrem Bř'ekovcem z ostromeče otrávit _37 otcetoého
manželka: královna Johana z Rožmitálu, o které byly šířeny i jinde podobné pomluvy
(srov. R. Urbánek, Královny, kněžny a velké ženy české, Praha 1940, s. 181n.) _
32dobtýchlÍdidotýkals šlechtice jsi pomlouval; /cdescož jsi(relat.); opravouatiuvá-
dět na pravou mÍru, očišťovat

36 kusu věci - 37 duouodu důkazu; suědomd známá _ 38-39 papež prtlněiší i len-
to ngněiší: Pius II. a Pavel II. - 42 rozpisují písemně rozhlašují _ 43 nauds oolají
proti vám káží; za kacieře uds uždg osuědčuji svědčÍ o vás neustále, že jste kacíři _
45 kdežkdyž

49 že bgch..' pankhartg ddual že jsem (prý) nadával pankhartů; znarážky vy-
svítá, že t.'144o vznikly pomluvy z toho, Že se Ladislav narodil po smrti krále
Albrechta - 53 abgch bgl toho hrdlem neodpiral Že bych to byl nepopiral za cenu ztrá-
ty hrdla - 57 slaunrj krtilouna: Alžběta, matka Ladislava Pohrobka

60 cňcť ruku suú a hrdlem suým na tué hrdlo bezectné oésti a dooésti chcÍ osobně,
vlastnoručně zaručuje se svým hrdlem vznést na tebe žalobu a dokázat -63 do naj-
poslednieho do nejstaršího (předka) _ 65 dokonatÍ dokončiti, dovésti do konce _ 67 na
króIe uherského neb na krdle polského: Matyáše a Kazimíra - 68.69 bg po spravedlnosti
šlo kdyby se dálo podle spravedlnosti -77-72sem jd' při Jeho krdlooské milosti...
nebgl: v době smrti Ladislavovy byl Zdeněk ve Francii na cestě pro je}ro nevěs-
tu - 75 širokcÍ rozšířená

.l-__
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78 že bgchto odmlúual od otce tuého že jsem (prý) popíral, že by to byl učinil tvůj
otec - 8| krdle franckého: francouzského krále Karla YII. (vládl 1422.1461) - 83 ňlas
pověst _89 jazgku národu -90 skrze zpuosob působením; šÍrocÍ rozsáhlí, mnozí

98 šacooal obral; podle smlouvy ve Strážnici (9. února 1458) dostal JiřÍ kromě
jiného 60.000 z|atých za to, čím přispěl k Matyášovu zvolení; naň žddné péče neměI
nijak se o něho nestaral - 101 se duouodie se prokazují;

703 že bg... zle se bgl zachooal..týká se sporů Václava IV. s panskou jednotou;
o účasti Zdeňkova otce (o němŽ ani určitě nevíme, kdo jím byl) nenÍ nic btiŽšího
známo; že bg štrgch přes ieho erb bgl: přÍčné břevno přes erb bylo znamenÍm potupy
nebo nepoctivosti - 705 let ještě přirozených neměl nebyl ještě plnoletý

770 kterak bgch pana Smiřického o hrdlo zradil: Jan Smiřický byl popraven
7. září 1453 - 7t3 mluoil sem oťt přimlouval jsem se za něho _ tZL do sí chuíIe d'o té-
to clrvíle

727 ztikladg zástavy, rukojmí - 73t před Třebičem: týká se nějaké dílčÍ události
z doby kolem května 1468' kdy král Matyáš obléhal Viktorina v Třebíči (viz zďe na
s. 279n.); tgs nesměI ty ses neodvážil- _ 732 ohejralé zhýralé

14I-742: Z olornouce ve středu právě v den sv. Bartoloměje apoštola, léta
páně tisíc atd. 68 (tj.24. srpna 1468)

( L  I ST  KRÁLE  J I ŘÍHo
RÁDCÚ t t l  xRÁLE  MATYÁŠp  xoRvÍNA )

V červenci r. 1470 se na Moravě setkala vojska králů Jiřího a Matyáše. Jiří
nabídl Matyášovi, kteqý se o rok dříve dal v olomouci prohlásit českým králem,
tři možnosti pro řešení sporu: smlouvu o pokoj, osobní souboj obou králů nebo
bitvu. Když Matyáš nabíďku odmítl, obrátil se kráI Jiři na Matyášovy rádce listem,
jímž vydal Matyášovo stanovisko i jeho věrolomnost' s níŽ porušilsliby a úmluvy
ze starších jednání, soudu veřejného mínění jeho vlastního tábora.

Urození, stateční a slovutnÍl Jest vám některým vědomo, kterak my,
lítost majíce takových nekřesťanských záhub, kteréŽ nám a slavné naší
koruně České dály se a dějí od vašeho pána, my chtiece rádi, což by na nás
bylo, aby taková bezprávie, záhuby, mordové, krve křestanské prolévanie,
násilé panen i paní i jiná bezprávie přestala, i podali sme pánu vašemu tří
kusuov: najprvé pokoje, a nechtěl-li by pokoje' ale bitvy osobnie sám a spo.
lu aneboli boj s nim vzieti; jakož dobře srozuměli ste šíře z psánie, co
rady naše z našeho rozkázanie jemu, pánu vašemu, psali, kteréhožto listu
vám přiepis poslali sme.

Pán pak váš odpisuje radám našim, jim zase dávaje odpověd takovú,
z kteréžto odpovědi dobře muoŽ se rozuměti' že pokojem pohrdá a nám
rovnosti a spravedlnosti učiniti nechce a také ani toho kterého kusu pro
pokoj spěšnější' jakožto s námi sami se bíti aneb boj podstúpiti na den
jmenovitý nesmie. Ale rozoměti jest, že v té nepravosti' kteriŽ proti nám
a koruně naší učinil, miení státi. Nebo maje dáti nám konečnú odpověd
na naše slušné žádanie, i hanie nás rozličně křivě a neprávě, křivými a ne-
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šlechetnými řečmi. Neb praví nás kacieřem býti; a to on i každý' ktož by
to o nás mluvil, křivdu mluví a bezprávie nám činí, a bohdá časem svým
shledá se to, že my ne kacieř, ale král křestanský byli jsme, jsme a bohdá
vždycky budem; a v to královstvie České slušně a řádně přišli jsme, podlé
svobody a obyčeje slavné České koruny, ne jako on, pán váš, ješto plete se
bezprávně a píše se králem českým, nejsa jím, aniž bohdá bude.

Také píše on, pán váš, Že bychom před ním utiekali, ješto to pánu
bohu napřed a obecně dobrým lidem svědomo jest, že nikdy my před ním
ani před mocí jeho neběhali ani postupovali sme. Leč mýliliť se tiem, kdyŽ
on táhl proti osviecenému Viktorínovi, synu a knieŽeti našemu milému,
i také proti nám, a my naň žádné péče neměli, a my srozoměvše tomu
ičelilijsme jemu, chtiec boj s ním vzieti; tu on nesměl s námi boje vzieti,
ale poloŽiv se u Lavy města samého, okopav a opletl se. My pak, srozoměv.
še, že nám nesmie čeliti, hnuli sme se s toho miesta, kde sme s nim chtěli
boj vzieti; a on opět hnul se z těch zákopuov a táhl opět na záhubu našie
země, markrabstvi Moravského. A my, zvěděvše, ihned zase táhli jsme naň;
a on nesměl s námi boje vzieti, utáhl před námi k Znojmu a tu opět u města
okopal se. Vědomoé jest také, kdyžt bylo u Vilémova, směl-lit se jest s námi
bojem potkati. Ale vida svú núzi, nám se vysliboval, že jako z rukú našich
na jeho sliby pustili jsmejeho i s vojskem jeho. Potom nám nic nezdrže|,
což nám slíbil. Ale totot jest věc vědomá, Že on utiekal před osvieceným
Jindřichem' synem a kniežetem naším milým, a před vojskem našim, od
Hradiště až do Uherského Brodu i za Uherský Brod.

Píšeť on, pán váš, i jiné věci křivé, nás neprávě uštipuje, ješto se
nám nezdá nynie na to jemu odpoviedati, ale listu toho, kterýŽ on poslal
iest, dobře chovati káži. A doufáme pánu bohu, že toho dočkáme, že časem
svým k němrr o to mluviti budem, že nám to bude opravovati. A vás žáďáme,
abyšte v paměti měli, že ne námi, ale jím, pánem vaším, dějí se záhuby
a taková bezprávie nevinným proti bohu a právu a proti všem vysokým
závazkóm a přiezniem,kteréž mezi námi neporušitedlně měly státi a Lrvati.

Dán na poli u Kunovic, v pondělí po svatém Jakubu Velikém, apoštolu
božiem, královstvie našeho léta třináctého.

Urozeným, statečným a slovutným, 
ou mandaturn t1omini Regis"

Mikulášovi Čuprovi z Monosle,
vévodě sedmihradskému,
i jiným pánóm a rytieřstvu,
dobrým lidem v vojště pána vašeho.

7uědomo známo *2lítost majíce... zt ihub l i tujíce' Že ďocházi k... záIrubám-
6 /tusuou článků; bitug osobnie souboje _ 8 radg rádcové _ 9 přÍepÍs opis

71 nesmie neodvažuje se - 16 křiuě a neprduě nepravdivě a nespravedlivě _

14 výbor z české literatury Il/2
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22 ptše se králem českým: Matyáš se dal 3. květrra 1469 v olomouci od panské
jednoty prohlásit zvoleným králem českým a hned pak jmenoval nejvyšší úředníky,
takže byli dvojí' Jiřího a Matyášovi

24 d'obrým lÍdem šlechtictm; saědomo známo-2í neběhali ani postupouali sme
neutíkali jsme ani jsme neustupovali _ 27 a mg naň žddné péče neměIi a my jsme se
o něho nijak nestarali - 28 chtiec boj s nim uzieti chtíce se s ním utkat v boji _ 29 u
Laug: na řece Dyji poblíž Znojma v dubnu 7468;okopau a opletl se.. míněno opevně-
né ležení, které dal Matyáš zřídit _ 33 utdhl ustoupil _ 34 u Vilémoua: u Vilémova
v Železnýc|t, horách byl Matyáš v únoru 1469 zaskočen se všÍm vojskem a rrzavřel
27. února v Úhrově ústní smlouvu _ 35 se agsliboval sliby se vykroutil - 36 nezdržel
nedodrŽel _ 37 utiekal: tj. ke konci řÍjna a na začátku listopadu 1469

40 křiué nepravdivé, lŽivé; ruis neprduě uštipuie nás nepravdivě pomlouvaje -
43 o to o tom; oprauovati uvádět na pravou míru _ 47 u Kunouic: jižně od Uherského
Hradiště; v ponděIi po suatém Jakubu..'; 30. července (1470) - 49 Ad mandatum do-
mini Regis narozkaz pana krále _ 50 Mikuldšoui Čuproui z Monosle: sedmihradskj'
vévoda Csupor z Monoszló

( L I s T  P R o K o P ^  z  R A B Š T E J N A

o L D Ř  I C H o v I  z  R o  Ž M B E R K A )

Důvěrrrý list Prokopa z Rabštejna, člena poselstva českých katolíků k papeži
Eugeniovi IV. počátkem r,1447, podává zprávu o jednáních u papežského dvora
z opačného politického hlediska než relace, kterou o své cestě do Řima podalo
utrakvistické poselstvo(srov.zde na s.240n.).List je zajímavý i tím, jak člen krá-
lovské kanceláře a diplomatický zástupce krále Fridricha III., Prokop z Rabštejna,
prokládá český text latinskými vsuvkami nejen při doslovných citacích toho, co on
sám i jiní při jednání v Rímě řekli, ale i na jiných rnístech; ukazuje to, že latinská
stylistika byla pisateli zřejmě bližší než česká a že tedy dodal listu makaronský
ráz patrně z pohodlnosti.

Urozený pane milý!
Př.ijeli sme sem do Říma všichni poslové spolu v sobotu post Epi-

faniam. Tu proti nám před Řím vyjelo mnoho prelátóv, biskupóv i jiných
na několik set koní a provodili nás s trubači až do hospocly našie, kdež mně
a mistru Eneášovi dána, a potom jiní poslové od korfurštóv a jiných knie-
Žat jeli do svých hospod. A potom dáno nám slyšenie v středu. A tu papeŽ
sám byl a collegium cardinalium a velmi ochotně se k nám měl, i preláti.
Potom do našé hospody slal, nás vítaje, a potom i poctu nám poslal, víno,
kapúny, konfekty, obrok, sviece, že nám to až do sie chvíle trvalo. Potom
ihned se velmi roznemohl a|eže| trudně.

Potom snad po dvú nedělí dal nám audienciam privatam; a byli sme
před nÍm, an na |oži |eži, a tu sme s ním mluvili. Také sem Tvú mi]ost
před nim recommandoval' co sem najlép mohl, že Tvá milost vdy Jeho
svatosti byl syn poslušný a římského kostela a žes nikdy od poslušenstvie
a od jednoty neodstúpii' a že tvú pilnostÍ královstvie České in eius obedien.
cia zóstalo a že nynie toto léto, bych Tvé milosti byl neměl, že by La dekla.
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racie z Čech nebyla se stala. A kterak sem já veliké nebezpečnosti pro to
měl, a v těch všech Že žádný mne nehájil a nesvobodil, jedno Tvá milost.
Tu cardinalis sancti Angeli, ješto při tom byl, mnoho dobrého o Tvé milosti
pravil a heroltoval před ním. .Ieho svatost řekl: ,,Multa bona audivi de illo
domino et benedictus sitt Tempore suo cogitabo, quod ipse non frustra pro
nobis et pro hac Sancta sede laboraverit. Et domine Procopi, multum de-
betis sibi ex parte nostri ante omnia regraciari!.. Milý pane, buoh vie, coÍ
sem mohl' i tu i před kardinály, vdyť o tobě heroltuji, a co mohu najlepšie-
ho, pravím. A by mi co byl zvláštnieho poručil, rád bych také učinil; ale
poněvažs mi nic nepsal, nevěděl sem lepšieho učiniti, nežli vos recommen-
dare Sanctitati Sue et devocionem et reverenciam ad Ipsius Sanctitatem
vestram referre. Ale bojím se pohřécha, žet nám na všaký den umře.
UmřeJit, tehdy musíme my zde zóstati při volení nového, jakož kardináIi
s námi o to mluvie. A já snad musím miesto césařovo zde držeti et observare
conclave, a když by měl korunován býti, kóň pod ním vésti, jakož Tvá
milost vie. Neb mluvili s námi kardinálové někteří, abychom pro nic ne-
odjiežděli a abychom conclave drželi, ješto to úřad césařóv jest. Řekli sme:
,,Milí páni, nos non possumus aliquid defendere conclave... Dixerunt: ,,Nos
bene scimus; sed si aliquam violenciam vellent nobis in electione ponti
Íicis Romani inferre, tunc vos essetis testes illius violencie. Quod tamen non
speramus, quia Romani sunt ita nobiscum concordes, quod non speramus,
quod aliquis sit ita potens, quod inferat nobis violenciam."

Také král nápulský aneb aragonský leží dobře 7 neděI jedno čtyři míle
od Říma, slóve Tudertum, má snad 5 neb 6 tisíce a chtěl rád korunován
býti na sicilské královstvie, Papež nechtěl, pr'otože král Reynat má lepšie
právo k tomu, ješto tento vyhnal ho odtud. A ten čeká smrti papežovy
a rozomiem, že by rád po své vóli měl papeŽe. Ale neučiní tomu nic, neb
Římené velmi naň nevražejí a pravie kardinálóm, aby péče neměli; by měl
na 20 tisíc, truc mrr, by na ně směl pohleděti. A tak tomu rozomiem, že
nemóž býti tak z|é, by k něčemu se nehodilo. By toho krále tu nebylo,
strach, by kardináli nebyli rozděleni in electione, {uia magna parcialitas
inter eos. Ale tohoto se bojiece bohdá spieše svorni budú.

Buď pak ktož buď nový papež, mám velikú známost s kardinály a od
mnohých přézen velikú; také seznámím se s novým a Tvú milost také
recommendabo. Váš de Krapanica velikú k papežství náději má, velm,i
dobrý člověk a múdrý; a mnoho sme o vás spolu mluvili. Bychť byl chtěl
neřku prositi, ale jedno svoliti, byliť by mě ihnecl učinili arcibiskupem. Sed
ego nolui bonis respectibus, to jistě rač věděti. Potom cum Dignitate Vestra
conferam. Nebylot jest dosti na jednom mluvení, ale bylot jest toho
mnoho. Má Tvá milost velikého přétele na kardinálu Bononiensi a na karcli-
nálu s. Angeli. Ját nemním, byt se to brzo přihorlilo ani otci vašemu, aby
spolu dva kardinály měl u sebe u oběda jako loni Tvá milost.

c;)
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Pak kterak sme deklarací učinili, toho mi nenie třeba psáti. Martin
(i0 a kněz Jan zpravie, neb jsú viděli. Prvé sme učinili deklarací a obediencí

samému papeŽi, an na |oži|eži, a kardináli stáli okolo a my klečeli všichni
okolo lože. Potom vyšli sme ad consistorium publicum s kardiná|y a S pre.
láty, ano lidÍ na 6 tisíc. Tu čteny listy všecky, králóv, váš panský i jiní.
A takto sme řekli: ,,Reverendissimi patrest Serenissimus et invictissimus

{i5 dominus cesar augustus, d. Fredericus, facit, restituit et prestat omnem
obedienciam, reverenciam et honorem sanctissimo in Christo patri et
domino nostro, d. Eugenio, pape IVto, et huic sancte Romane et aposto-
lice Sedi. concurrente secum inclito regno Bohemie ac ceteris principibus
electoribus et aliis principibus ecclesiasticis et secularibus, recognoscendo

7i) prefatum dominum Eugenium verum, unicum et indubitatum summum
pontificem et successorem beati Petri apostoli, prout hoc idem prefatus
dominus Romanorum imperator et rex sua patenti litera profitetur." A tu
dali sme ten list s majestátem, jakož kněz Jan přépis jeho má. A kdyŽ ten
přečten jedniem arcibiskupem, tehdy ihned váš list týž arcibiskup četl,

i:'\ a potom kapitolní a jiní ukázáni, universitatis a z Plzenska a jiní. A|e že
se k večeru chýlilo a poslóv mnoho bylo, doktoróv a prelátóv, od lrorferstóv
a arcibiskupóv, proto nečteni jiní listové, aby tito poslové, naši tovaryšé,
mohli svá poslušenstvie od svých pánóv učiniti. A tak se dálo až do večera.
A když se dokonalo, tehdy ihned u sv. Petra počeli zvoniti u veliké zvony

8it a po všem Římu celú noc zvonili, ohně pálili, po všech ulicech trúbili,
z pušek bili, jakož toho zde obyčej majÍ. A všichni kardinálové volali,
děkovali, najviec nám Čechóm.

Nazajtřé celý den světili' potom processio veliká byla ad sanctum
Johannem Lateranensem' a tu všichni kardinálové a prelátové byli a my

li5 poslové také. Tu byla mše krásná de Sancto Spiritu a jeden kardinál mši
slúžil. A potom |<áza'nie krásné a všem děkováno tu, najprv králi a potom
jiným. jakoŽ vše kněz Jan a Martin viclěli. A nám poslóm také tu na kázaní
děkor'ali. Také trÍrskému a kolínskému králova milost uprosil milost resti-
tucionis, tak aby najprvé oberlicncí učinili ' jakož toho bullu také máme.

{)(} ProtoŽ, milý pane, neželej své pečeti přivěšenie, neb z toho čest velikú

'isi měl, kdyŽ tvé méno tu ohlášeno a pečet, ješto cti vrch jest, ač koli
druzí pňol'é a tetřevi u nás pravili, že by veliká nečest a hanba zemi byla.
A coť sem já měl o to tam utrhánie, posměclróv a rrebezpečnosti! Ale rněI
sem zde za to dosti dieky, cti a chválY, bohu milému a svatému Petru

{.)I) clěkuje. Neb buoh to vie, pro žádnú jinú věc než pro buoh a pro spravedlnost
a svého pána kázanim vedl sem to, což sem najlép uměl, ne pro arcibiskup.
str'ie, jakož sú na mě smluvili. Co pak potom bude, má to buoh v své moci.
Také rač věděti, Že mnozi se mnú velicÍ o to mltrvili, proč za toho člověka
prosíte et facitis talem simulacionem, petitis et ve]letis non exaudiri. Mala

1o0 est illa simulacio, que inducit periculum animarum. - Ját sem vynrluvil,
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jakž sem uměl, et dixi: ,,Katholici non faciunt alia occasionc et signanter
d. de Rosis, nisi quia sciunt, et non dubitant, quod hec sancta Sedes ita

religiosa et prudens est, que scit dare petentibus ea' que proÍicua et Íirlei

katholicae ediÍicativa sunt... Potom mi něco řekli, quocl norr licet ad presens
scribere, a to maximum.

Mnoho zde divných věci vidim a vdy Tvé milosti to vinšuji, ale pro

dalekost nelze donésti. Uprosil sem bratru svému knězi probostvie lito-
měřické. Prosím Tvé milosti, rač jemu raden býti a pomocen; a k tolnu
dispensací, že móž všelikaké obroky držeti světské! A to probostvie, ač
koli de jure patronatus regis jest, ale Že fatalia transiverunt, že nepodal
Žádný královým jménem, spadlo ad Sedem apostolicam. Jiných novin r'šech
kněz Jan a Martin Tvú milost zpraví.

Datum Rome dominica Esto michi, anno etc. XLVII.
Prokop

Urozenému pánu,
panu oldřich z Rosenberga.
pánu mému přéznivému.

2 post Epi|atrÍam (lat.) po 'Lřech králich, 1,j. 7. ledna - 4 prouodili doprovázeli -

5 rnisÍru Bnedšooi: Eneáš Silvius Piccolomini, pozd. papež Pius II.; od kor|urštóu od'
kurfiřtů, tj. kníŽat' kteří volili římského krále - 6 u středu: tj. 11. ledna;papež:
Eugenius Iv. (Ť 23. února 1447) _ 7 collegium cardinaltum (lat.) sbor kardinálů _

8 slcl poslal _9 kon|ektg sladkosti; do sie chuíIe do této chvíle, dostr<l; lrualo stačilo,
vydrŽelo

tl' audienciam prioatam soukromou audienci, slyšení - 13 sem recommandoual
doporučil, doporučoval jsem; udy vŽdy - 74 kostela církve - 75 od jednotg: Rabštejn
zdůrazňuje snahy o udržení jednoty církve, tj. aby čeští utrakvisté podléhali římské.
nru papeŽi; in eius obediencia v jeho poslušenství _ 16 deklaracťe prohlášeni _ 17 ne-
bezpečnosti nebezpečí _ 78 nesuobodťl nezaručoval bezpečnost; 7edno jen, pouze -

t9 carťlinalis sancti Angeli kardinál (kostela) sv' Anděla, tj. Jan Karvajal (srov. z<le
na s. 243); iešlo který _ 20 heroltoual rozhlašoval chválu, mlur,il uznale_20-23: Mno-
ho dobrého jsem slyšel o onom pánovi a budiŽ poŽehnánl Ve vhodný čas uváŽím' aby
se sám marně pro nás a pro tuto svatou Stolici rrenamáJral. A v5., pane Prokope'
musíte mu předevšÍm za nás hodně poděkovat - 25 a bg mi co bgl ... poručil a kdy-
bys mi byl něco svěřil - 26 poněuažs poněvadŽ jsi; uos recommendare..... doporučiti
vás Jeho Svatosti a oznárniti vaši oddanost a úctu Jeho Svatosti _ 28 na ušaký den
umře kaŽdého dne můŽe zemřít - 30 o to mluuie o tom mluví; obseruare conclaoe:
chrániti, střeŽiti konklave, tj. uzavřené prostory, v nichŽ se shromaŽďují kardinálové
při volbě papeŽe _ 32 pro nic za ž'ádných okolností - 34 nos non possumus..... my
nikterak nemůžeme obrániti konklave. Řekli: ,,To my dobře víme; avšak kdyby nám
chtěli Římané učiniti nějaké násilí při volbě papeŽe římského, tu vy byste byli
svědky toho násilí. Ale to neočelráváme, protoŽe Římané jsou s námi tak zajedno,
že nepředpokládánre, že by byl někdo tak mocný, aby nám učinil násilí..

39 krdl nd'pulský král rreapolský, Alfons v. (1416-1458) _40 Tudertum: Todi
(jiŽně od Perugie) _ 47 Regnat: René z Anjou, král sicilský - 42 iešto tento ughnal ho
jehoŽ tento vyhnal - 44 abg péče neměli aby nedbali _44-45 bg měI,.., truc mu, bg
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na ně směI pohleděti kclyby měl. . ., přece však by se nesměl odváŽit na ně pohledět -
47 in e,Iectiotre ..... při volbě, neboť je mezi nimi veliká roztříštěnost

57 recommendaĎo budu doporučovat; de Krapanica.. kardinál Dominik Caprani-
ca _ 53-54 sed ego. . . ' .  a le já  jsem nechtě l  z  dobrých ohledů; cumDigni tate. . . . .sTvou
IJrozeností o tom pojednám - 56 na kardintilu Bononiensi v kardinálu boloňském;
byl jÍm Tomáš Parentucelli a byl 6. března 1447 zvo|en papežem (Mikuláš V') -
57 byť se... přihodilo žeby se přihodilo _58 iako loni Tuti milos'..při jednání s nimi
ve \rídni na jaře 1446

59 Martin a kněz Jan.. Jatt, farář. soběslavský, a lrejspíše Martínek z Bavorova,
jerrŽ byl zapana olďřicha v Itálii jižr, 1431; oba důvěrní diplomaté, které oldřich
neválral poslat do Říma a jejichŽ sluŽeb i jindy užíval - 60 deklarací aobedienctpro-
hlášení a pos.lušrrost _ 62 ad consÍstorium publicum do obectlé schůze - 64.67 Reue-
rendťssťmi...: otcové nejctihodnějšíl Nejjasnější a nejnepřemožitelnější pán, vzne-
šený císai., pan Fridrich, činí, obnovuje a vzdává veškerou poslušnost, úctu i čest
nejsvětějšímu otci v Kristu a pánu našenlu, panu papeži Eugcniovi Čtvrtému
a této Svaté stolici řírnské a apoštolské, a spolu s ním jde slavné království České
a ostatní kurÍiřti a jiná kníŽata, duchovní i světská, uznávajíce řečeného pana Eugenia
za pravélro, jediného a nepochybného papeŽe i nástupce sv. Petra apoštola' jakož toto
týŽ svrchuřečený pán, císař římský i král, svým otevřerrým listem vyznává - 75 ka-
pitolní: list praŽské kapituly; universitatis: list praŽské university _ 78 suti poslušen-
stuie od suýclt pdnóu učiniti tlumočiti od svých pánťt jejich ujištěnÍ o poslušnosti -
8t z pušek bili z ďěl stř.íleli

83-84 processio... ad sanctum Johannem Lateranensem.. procesí... k sv. Janu
Lateránskému - 85 mše...de Sancto SpťriÍu mše o Duchu svatém (tj. slavná děkov-
ná mše) * 88 ÍrÍrskdrnu a kolinskému'. arcibiskup trevÍrský Jakub ze Sirku a ko-
línský Dětřich z Moersu; restitucionis znovudosazení, obnovení _ 89 abg obedienct
učinili aby složili slib poslušnosti, aby se zavázal.i k poslušnosti (slavnostně, veřejně)

91 cti urch nejvyšší čest, pocta _92 pňoué atetřeui: hanlivé označení pro stranu
Jiřího z Poděbrarl - 96 kdzantm z pÍí|<azu _ 97 sú na mě smluuili namluvili o mně,
pomluvili mne - 98 zatoho čIouěka: za Jana Rokycanu; za jeho potvrzení za arcibis-
kupa se čeští katolÍci veřejně spolu se zemským snělnem přimlouvali, ale soukro-
mými listy před ním v Římě varovali _ 99.101 et |acitis..... a tak pokrytecky jed-
náte; Žádáte, ale chcete, abyste nebyli vyslyšeni; špatné je takové pokrytectví, jeŽ
uvádí duše v nebezpečÍ - 101-104 et diri..... a řekl jsem: Katolíci, a zvláště pan z
Rožmberka, činí tak jen za předpokladu, že vědí a nepochybuj1, že tato Svatá stolice
je natolik nábožná a prozíravá, Že dovede žádajícím dát to' co je církvi prospěšné
a vzdělavatelné - 104-105 quod non licet...: co nelze v tuto chvil i psát' a to velmi
důležité

706 udg.' ' oinšuji neustále, přece přeji _107 knězi: Jindřichovi z Rabštejna *
t08 raden nápomocen radou - 7o9 dispensací zvláštní povolení' výhradu; obrokg
kněžsl<é úřady a důchody - 17o de iure patronattts regis 7esÍ podle práva patří ke
královskému patronátu; ale že |atalia ttansivcrunt ale Že nastaly převratné události;
nepodal nenavrlrl (kandidáta) _ 171 spadlo aď Sedem apostolicam spadlo (jako od-
úmrť) na Stolici papežskou - 113: Dáno v Řírně n:r neděli masopustní roku atd. 47
(tj. 19. unora7447)
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( L I ST  CT IBoRA  TovAČovSKÉI l o  z  C IMBURKA
TASOyT  Z  BOSKOVTC )

Moravský zemský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka (viz o něm zde na
s.351) vedl v červnu a červenci 14671 nepřátelskou korespondenci s olomouckým
biskupem Tasem z Boskovic (1446-1482; biskupem od r. 1459), předním repre-
zentantem římské strany' zprvu přívrŽencem, ale pak vážným odpůrcem krále
Jiřího na Moravě. Korespondence je příznačná pro střetání dvou politických kon-
cepcí v českých vnitropolitických sporech i pro argumenty, jichž obě strany
užívaly.

V prvním z dochovaných listů opovídá Ctibor biskupu .fasovi nepřátelství pro
jeho politické intriky proti králi Jiřímu a utrakvistické straně. Rečnicky koncipo-
vaný list argumentuje proti Tasovi četnými naráŽkami na evangelijní morální pří.
kazy. Biskup Tas se v odpovědi brání proti nařčení, že je královýnr nepřítelem,
přiznává se ke katolické politice a otevřeně prohlašuje, že jeho cílem je dovést
Jiřiho k poslušnosti vůči papeŽi. List obsahuje i stížnosti na škody, které utrpěIo
olomoucké biskupství na sqých statcích od utrakvistické šlechty. Výslovně biskup
zdůrazňuje, že píše Ctiborovi ,,bez Pisma,,, Lj. bez biblických citátů, a sugeruje
tímto poukazem dojem, že se Ctibor uchýlil k biblickým narážkám z nedostatku
věcných námitek. V dochované replice, kterou otiskujeme, Ctibor přizpůsobuje
stylizaci svého listu Tasovi, opouští biblickou argumentaci a vyostřuje list v ote-
vřený útok proti biskupovi. Významným stylistickým prostředkem, nahrazujícínr
prvky biblické, stávaji se v tomto listu lidová přísloví a úsloví.

Duostojný etc. ode mne Stibora etc.
Psánítvému,kteréžnalistmój odpisuješ, přečet, v něm sem srozoměl,

Že ne všeckoť ode mne příjemno jest, jakoŽ sem i prvé toho dotekl, Že se
Snad z něčeho hněvati budeš. Již se v skutku na|ézá, neb mne v nedostateč-
ných smyslech nesmyslného nazýváš a na jiného nežna se chovati toho velíš
a s svým statkem, ale ne se ctí váleti velíš. Jáť s tvú ctí neválém ani váleti
chci, jedne ty sám s ní neválejl V tomť já se znám, žet, v rozumiechmalý
sem a v učení nedospělý. Ale divno mi to, Že ty v učení, v múdrostech
chceš dospělý slúti' tak ostře káŽeš hlúpost mú. Ješto mi se zdá, Že by pod
někakým přikrytím měl mi kázen dáti, abych tak rra javo své hlúposti do
sebe nevědě|, než něčeho múdřejšieho do sebe se domněl. Ale poněvadž
mne sobě tak nesmyslného béřeš, chci to k sobě přijieti příslovie, že ,,b|ázel
a dietě najspieš pravdu povie... Snad sem něco pravdy napsal a Liem sem
za nemúdrého položen, neb lidé najspieš se o pravdu hněvají i jiných
dotýkají.

Kus ten, kterýŽ píšeš, že coŽ činíš, žes k tomu přinucen velikým bez-
právím, a druhý, by tebe poslúcháno bylo, a neRokycana a někoho k tomu,
že by nikdy vlast naše v své krvi se nekochala, ta oba kusy podobna jsta
k sobě, protoŽ se na oba krátce odpověd dává:

By biskupa vratislavského a biskupa olomúcského' pana Zd'eů.ka z
Šternberka a jiných k tomu nebylo pomocnikuov vašich a nešlechetných
měst pozdvihnutí, nikdy by v zemi naší tak z slavného pokoje zrušenie
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a takových búř'ek nebylo a krve lidské tolik prolito. Neb vieš, kněže, Že
miesto tvé podlé najmilostivějšieho krále, pána našeho, vŽdycky jest bylo,

25 ale ne Rokycana; a na tě podání najprvé všech rad žádost královy milosti. Vy
i já i jiní sme slýchali, že Jeho milosti napomínanie i prosba k tomu byla
jest' abyšte při Jeho jasnosti stále stáli, radili i pomáhali k pokoji i k řádu,
k jednotě slavného královstvie Českého a koruny té. A tak šíře řeči byly sú'
ješto je pamatovati muožeš. Protož toho ukrátím'

30 I tu sám rozuměti muožeš, jestJi tu svá vuole, kdeŽ se žádá rady, po-
moci k řádu a k pokoji. A což skrze Jeho milost napraveno by býti mělo
k dobrému, v tom hotový jsa dal se vždy najiti. I ve všech nelibých při
hodách Jeho milost tě za prvnieho ubrmana jest vydávala. I zdá se mi' že
z těch kusóv bezpotřebné sobě ku pomoci béřete, v neposlúchaní vašem

35 křivě pána mého i svého dotýkáte. Neb sami ste rozuměli' i já což dnes
rozuměti mohu, že Králova milost, pán náš i váš, najmenšieho uposlúchal
by, kto by Jeho milosti k dobrému a k rozšíření té koruny radil. Ale bojím
se, by se v lyčka uvázati dal pro dobré od vás, v horšie by mrr to obráceno
bylo.

40 Také píšeš, Že diel bezprávim k tomu přinucerr, pro zbožie své. Co
tvého jest zkaženo okolo Černé Hory, nic neviem; a neviem' co iiného máš
k tomu než pleš. Než biskupstvie olomúcské jest krále českého, pána mého.
A ty' jsa kaplan jeho, proč jej křivě vinÍš, jeda a pije jeho jako kaplan
a man přísežný, proč se protiviti smieš? Alevpravdě jest to, že což ste vy

45 učinili, to na jiné cpáte a výmluvu najdete k svým zchytralým šibalstvóm.
I líbilo se vám nepokoj mieti: ten máte, neb oň stojíte. Neb v listu svém
nikdiež mierně k pokoji nedotýčeš, než vždy k válce a k dobytí zase statkól'
vašich a zbavenie nás našich jednati mieriíš. Jakýž koláč napečete, takýž
sniete! ir  i ;

50 Viec poklárláš povinnost svú velikú, kterúž si pánu bohu napřed a pa-
peŽi přísahami vysokými zavázárt, Že podlé vuole papežské mieti musíš.
Chválím to, což bvs podlé vtlole božie mě]. neh buoh dobrému clrce. A ne-
viem co chváliti o papeži, neb jeho dobrých skutkuov nevidím ani o nich
slyším. Než viec z jeho listuov slyším lživých hanění, kleteb a k vál-

55 ce a k krve prolévaní ponúkanie nežli čeho dobrého. I poslúchášJi ho
v tom zlém, neumiem toho chváliti. Neh on znamenie kříže svatého, kte-
rýmž sme my vykúpeni k pokoji věčnému, k mordóm požívati veli. A kohož
z Čechuov neb zMoravčicuov zabiji,rozhřešenie cláváahřiechóv prázdny činÍ,
jako dietě po křtu očištěné. I zdá mi se podlé boha, že I:y to poslušenstvie

60 zavrci měl. Neb vieš, že žádný svatý za dobrého jest neumučen, než kaŽdý
jest zlým nazván. Hodnějie bylo v tom neposlušnu by'ti, nežli v tom,
Žes se protivil jeho nadání, když školy v novosti stavěli jsúpro churté žáky
k chvále bohu. A viec ve zlém chccš poslušen býti nežli v dobrém. Ó trada
starého srdce! Ó triva a falešná výmluvo, že smieš se tiem lidem v-vmlúvati
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olito. Neb vieš, kněže, že
11š.eho' vždycky jest bylo,
;ádost kráIovy milosti. Vv
nie i prosba k tomu bvlá
rmáhali k pokoji i k řááu,
,e. A tak šíře řeči byly sú,

e, kdeŽ se žádá rady, po-
napraveno by býti mělo
I ve všech nelibých pří-

iydávala. I zdá se mi. ze
e' v neposlúchanÍ vašem
l rozuilěli, i já coŽ dnes
najmenšieho uposIúchal
koruny radil. AIe bojím
oršie by mu to obráceno

cen' pro zbožie své. Co
a neviem, co jiného máš
ále českého, pána mého.
t pije jeho jako kaplan
vdějest 1o, že cožste vv
zchytralým šibaIstvóm.
ojíte. Neb v listu svém
a k dobytí zase statkóv
i koláč napečete, takýž

tánu bohu napřecl a pa-
papežské mieti musÍš.
h dobrému clrce. A ne-
tov nevidÍm ani o nich
aněnÍ , k l e t e ba k v á I .
.ého. I poslúchášJi ho
nie kříŽe svatého, kte-
t požÍvati velí. A kohož
r hřiechóv prázdny činÍ,
Že by to poslušensťvie
; neumučen, než každÝ
nu bý'ti, nežli v toni,
' 'ěli jsúpro churié žáky
ež l i v dob rém. Óhada
tiem lidem wmlúvati
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a to široce rosievati, co před bohem i lidmi pevné nenie' jedno zchytralost
řečí a křivé při k ozdobě! Zahyň to s tebú, ta pravda na tvú hlavu, neunriemt,
jie chváliti' jakož píšeš, neb tvá pře práva nenie!Než pravát jest' kterúžt
sem psal a píši. Snadnát jest psáti i mluviti, neb se v skutku nalézti muožt

Též i o mistru Rokycanu rozumiem, že od vás jest zlým nazván, že na
svém kázaní vysoce se velí bohu modliti a prositi za mír a za pokoj, a boha po.
slúchati viec nežli stvořenie jeho, mrzkého, prokletého, jenž sobě rnoc
božskú připisuie a nešlechetnost miluje najohavnějších hřiechuov. A že od
toho lidi odvodí, aby modloslužebenstvie nedáli, daleko jeho! Neřád,kterýŽ
ty píšeš býti' jest podobnějši k svatýrn následování nežli váš řád, kterýž
vy vedete, svatokupčiec, prodávajíc, kuběnářstvie, mordy a nátisky
chudým lidem. A by též činil a k LémuŽ ponúkal, snad by ocl vás dobrým
nazván byl.

Také zahyň to od pána mého i tvého, tak jasné krve kniežecie i vŽdy
ctného krále, takové poslrršenstvie, kteréž ty vedeš, toho krvotokého
papeže, by tak slavný král skrze jeho rozvazky, ne mocné, ale falešné, dosti
nečinil a taký prolévač krve lidské, žhář,lúpežník a Ihář měl býtit A jsú
řeči to od tebe vymyšlené |ži, by Jeho jasnost královská kterým slibóm
svým a přísahám dosti nečinil. Aniž ten člověk jest' by to směI řéci a do-
voditi v pravrlě. Pakli ty kterého vieš, pověz jej náml Uslyšít odpověd
miestnú, ode mne i od jinýchl A sám, trptaje se lépe, potom pravdu piš
o pániech svých!

Ne protot píši, chtě se s tebú svářiti a v nelibosb vjíti, ale proto, aby
se poznal, coso žes kněz z řádu pánóv Boskovských a duostojenstvím
azbožim velikým od Jeho milosti jsi obdařen. I želejie mi jest toho skutku
do tebe, žes mi v pi.iezni, viec než od jiného. A na čems při zavěsil, aby to
seznal, že na lži mylné a na posměchu lidském a na falešných, křivých
troštech! ProtoŽ se nehněvaj, žet chváliti nemohu tvého bláznovstvie, I<te-
réž vedeš k potupě urození svému, ochraňuje, omlúvaje i ctě lidi zlé i s nimi
kvase! Ktož se s smolú obierá, rád se zčerní i jí zmaže, až potom i smrdí.
Varuj se té smoly a smradu a smyj Za času, ač muožeš! Neb všecka Lvá
vymyšlená zchytralá omluva nespomuož! AniŽ toho ohně v luoně vašem
schovati muožete, který ste zažhli, by vás rrespálil a na jevo okázán netryl.
Aniž barva vaše takntisterná jest, byto smazala, co ste zašpinili. Co ste na
ložiech šeptali, v uliciech volají.

Psals na konci, ač mi bez písma píšeš, že darmo svého nedáš. I nedivím
se, že mi z písma nepíšeš, nebo podlé písma nečiníš ani živ jsi. ProtoŽ rozu.
miem, že se jím stydíš a o něm nerád slyšíš. Bez zákonu jste živi a bez zákonu
zhynete! A neviem, jaks mi bez písma psal, leč formu máš, Že lisLy na forrrtli
tepeš. A' coŽ já se panem Dobešem v těch mierách s tovaryšem svým počí-
nati budu, Že ty za tiem bo}ru slúžiti chceš. Ufám bohu, shledám-li se s nim
kde, že s ním též počiuati burlu, že s nÍm téŽ jednati budu jako u Pač-
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kova s lidmi biskupa niského a žeÍ, pán všemohúcí týž div ukáže pro vaši
křivdu, jako jest tu ukázal. A věř mi, kněže biskupe, Že.ť, na to hotových
chovati nemiením, bych vaše platiti a u vás kupovati chtěl. A ufám bohu,

110 že tvým a o tvém bez kupovánie živ budu za dlúhé časy. A nebude-li mi se
zdát\ zážívno z rosola, ale udělám s kořením, žet, vám bohdá peprno býti
musÍ.

A na konci pišeš, kněŽe biskupe, ktož Jeho milosti královské k té
válce radil, odpust mu buoh, Že ty tú krví vinen nejsi. Zdá mi se, Žes se zle

11il umyl s Pilátem spolu a Žeťjsúse skrze to ruce osypaly, žeť příškvrna zuo-
stala, anebs zle ubruscem setřel. Ját, za to pána boha prosím, aby těm
všem čert hlavu strhl, kteří jsú křiví příseŽníci a křiví slíbce nad pány
svými, aby dobří a věrní zuostanúc v pokoji přebývati mohli.

Dán v Přerově, v sobotu po sva|ém Prokopě.

1 etc. atď' _ 3 jakož sem i prué toho dotekl jak jsem i dříve to uvedl, zmínil se o
tom-4 seu skutkunaléai je tomu opravdu tak _5u smgslech v rozumech, v důvo-
dech;na j inéhonežnasechouat i  lo l romyslet is i too j iném nežotobě,  vztahovat i to
na jiného nežna tebe - 6 urileti válčiti' bojovati - 10 pod někakým přikrgtím ne tak
naplno, taktněji; kd.zenpokárání, napomenutí; na 7auo veřejně, okatě - 72 mne sobě
tak nesmgslného béřeš pokládáš mě, vydáváš mě za tak nechápavého; /c sobě přiiieti
vztáhnout na sebe - 14 ÍinÚch dotýkají jiných se dotýkají (pomluvami)' jiné napadají

16 kus článek, část * 18 podobna jsta k sobě (duál) jsou si podobny _20 biskupa
uratislaoského.. Jošta z Rožmberka _ 22 pozduihnutt povstání, vzpoury; zrušenie
(m. uzrušenie,) vyrušen1 - 25 na tě poddnt naiproé ušech rad žtiďost krdloug milosti
na tebe si král přál vznášet nejdříve všechny dotazyo radu, s tebou se král chtěl
nejdříve o všem radit - 30 sud uuole svévole, nedbánÍ na druhé -33 za ubrmana za
smírčího šoudce, za rozhodčího - 36 uposlúchal Dg poslechl by - 38 bg se u lgčka
uudzati da| i kdyby hlavu do oprátky strčil (tj' aby se vám zavďěčil)

40 diel dílem, částečně _ 47 okolo Černé Hotg: hrad u Blanska, podle něhož byli
páni z Boskovic nazýváni Černohorští _ 42 pleš kněžskou tonzlrru, odznak kněžské
důstojnosti - 45 cpdte cpete, strkáte, svádíte _47 nikdiežmierně k pokoii nedotýčeš
nikde (nikterak) smírně o pokoji se nezmiňuješ; zase zpét

50 uiec pokltictiš pouinnost dále uvádíš povinnost, mluvíš o povinnosti _ 57 mie-
Íť počínati si, jednati _ 52 a neuiem ale nevím - 57 k mordóm požiuati k vraŽdění
užívati _ 58 hřiechóu prdzď.ng čini zbavaje hříchů _ 60 za dobrého iest neumučen ne.
byl umučen proto, že byl považován za dobrého _ 61 hodněiie správnější' vhod.
nější - 62 nadd.ní nadaci, tj. výnosu o hmotném zabezpeč,ení; školg u nouosÍi nové
školy; v olomouci byl dlouhý spor o školu u fary sv. Mořice mezi měs|em a ka-
pitulou. I(apitule potvrdil právo na školu král Ladislav Pohrobek r.7457 (na Žá-
dost biskupa Bohuše ze Zvo|e); papeŽ naopak potvrdil j i městu r. 1465. opako-
valo se to znovu za krá|e Matyáše r. 7473; spor byl ukončen až t. L565, kdy pa-
pežská bula potvrdila městu právo ustanovovat na škole rektory (tj. správce)

7I stuořeníe jeho: tj. papeže -73 abg n<ldli aby nedělali - 75 kuběruiistuie děv-
kařství, nedodrŽování celibátu; ruitiskg utiskování' násilí

79 kruotokého krvelačného, krveŽÍzrrivého - 80 skrze jeho rozuazkg jeho rozhod-
nutími (zďe zřejmě míněn papežský odsudek krále Jiřího, zprošťující jeho poddané
poslušnosti); bg dosti nečíníI že by neplnil, nedostál _ 83 douoditi dokazovati, zdů.
vodňovati - 85 miestrui přiměřenou, náleŽitou; uptaie se aŽ se vyptáš
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lilci týž div ukáže pro vaši
skupe, žeť na to hotovÝch
nvati chtěl. A ufám bůu,
thé časy. A nebude.li mi se
lé vám bohdá peprno býti

to milosti královské k té
nejsi. Zdá mi se' žes se zle
sypaly, žet příškvrna zuo-
a boha prosím, aby těm
i a křivÍ slíbce nad pány
iývati mohli.

, uu,uu.o uvedl, zmínil se o
tgslech v rozumech, v důvo-
m než o tobě, vztahovati to
d někakým přikrgtÍm ne tak
teřejně, okatě - 72 mne sobě
: nechápavého1' k sobě přiiieti
í (pomluvami), jiné napaclají
sou si podobny -20 biskupa
povstání, vzpoury; zrušenie
t rad ždďost krdloag mÍlosti
o radu, s tebou se král chtěl
druhé - 33 za ubrmana za

slechl by - 38 óy se u lgčka
ám zavrlěčil)
u Blanska, podle něhož byli
0u tonzlrru' odznak kněŽské
iežmierně k pokoii ned.otýčeš

luvíš o povinnosti _ 51 mie-
1ordóm požíuati k vraždění
t dobrého jest neumučen ne.
hodněiie správnější, vhod-

rečení; školg u nouosÍi nové
Mořice mezi městem a ka-
r Pohrobek r.1457 (na žá-
ji městu r. 1465. opako-

lnčen aŽ r. 1565, kdy pa-
: rektory (tj. správce)
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ieho rozuazkg jeho rozhod-
l' zprošťující jeho poddané
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87 u nelibost uiíti z.nepÍáteliti se - 88 abg se poznal, cos abys poznal, uvědomil
si, co jsi; z řtidu z rodu - 89 želejie mi jest víc Želím, víc mě rnrzí - 90 žes mi u přiez-
nÍ že jsi můj příbuznýi na čems při zauěsil oč opíráŠ, na čem jsi založil při _92 na
troštech na nadějích _ 94 kuase hoduje _ 95 za času zavčas; ač jestliže - 97 bg na je-
uo okdzdn nebgl aby se nevyjevil, aby nevyšel najevo - 98 míslerncÍ dokonalá

l00 bez pí'smabez biblických citátů (užitých jako argumentace) - 102 že se iím
stgdíš Že se za ně stydÍš - 703 |ormu máš, že listg na |ormu tepeš: Ctibor tak vyjadřu-
je své opovrŽení k nevýrazným, podle dobových forrnulářů psaným šablonovitým
listům Tasovým; Ctiborovy lisLy jsou naopak Pln5' 6'1..no vtipu, polemické pohoto-
vosti,příslovía jadrnémluvy _104 se panem Dobešem: s Dobešem z Boskovic; u Íěch
mierdch za těchto okolností _706 jako u Pačkoua: u Pačkova (r.e Slezsku) v čerr.nu
r. 1467 porazil Ctibor Tovačovský vojsko vratislavského biskupa Jošta z RoŽrnber-
ka - 107 biskupa niského: vratislavského biskupa Jošta z Rožmberka _708 na to ho-
touých chooati nemientm k tomu peníze schovávat nehodlám - 109 bgchoaše platiti. . .
chtěI abych vaše platil; narážka na hojnou kořist u Pačkova _ 7I1 ztižiuno z rosola chu'L,-
né naložené v rosolu; replika na pohrůŽku Tasovu (založenou na slovní hříčce)' Že si
pan Ctibor při svém počínání vyláme zuby

1t5 přiškorno poskvrna - 116 ulruscem ručníkem _ 777 křiuí slÍbce nad pdng
suýmr. kdo nedodržují sliby dané svým pánům _ 778 dobři urozenÍ - 119 u sobotu po
suatém Prokopě: 71. července (r. 7467)

SOUKROMT\  KORESPONDENCE

( PŘÍMLUvA  JANA  J I s KRY  Z  BRANDÝSA
U  DoMAŽL I cKÝC I { )

Múdrým a opatrným pánóm purgmistru a konšelóm města DomaŽlic,
přátelóm milým.

Službu svú vzkazuji, múdří a opatrní páni a přítelé milí!
Vznesl jest na mě služebník muoj Zigmund Lapka a zpravuje mě,

5 kterak by byl sestry své a dětí nebožce Seidlových poručník najvyšší,
a zpraven jest, že by sestře jeho i těm sirotkóm statek jejich dědičný odjat
byl. I Žádal mě jest, abych jeho domuov odpusti|, Že by chtěl o to státi,
k čemu by sestra jeho a sirotci spravedlivi byli, aby se jim křivda nedála.
A já nynie pro své pilné potřeby nemohu jeho pryč odpustiti, ale prosím

10 vás, abyste to udělali pro mú službu a sestře jeho a sirotkóm křivdy nedali
učiniti, ale k čemu by spravedlivi byli, abyste jich při tom nechali, nebot
jich Zigmund v ničemž nemíní opustiti; a já Zigmunda jakožto sluŽebníka
svého v těch i jiných věcíclr opustiti nemíním.

Datum Vine, feria quinta ante Martini LXIo.
Jan Jiskra z Brandýsa,

hrabě šariský, hajtman vrchních
krajin královstvie Uherského naj-
vyšší a hajtman země Rakúské
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7 Múdrým a opatrným: ustálené titulování osob měšťanských - 3 Službu soú
ozkazuÍi poroučím se' posílám uctivý pozdrav (úvodní formule dopisů) _ 4 uznesl
jest na měobráti l  se na mě _ 5lderak bg bgl že je; nebožce nebožtÍka; poručntk nai-
ugššÍ hlavní poručník - 7 abgch ieho domuov od1luslil abych ho propustil domů; o lo
sťd l í z a s ad i t s e , u s i l o v a - t  _B kčemubg . . . s p r aued l i u i b g l i  n ačma jÍ  n á r o k ,  c o  j im  po
právu náleŽí - 14: Dán ve Vidni (Vine : Viennae) ve čtvrtek před Martinem 61 (tj. 5.
listopadu 146]) _ 76 urchnich ltraiin horních krajitr' tj. Slovenska _ 18 hajtman zem'ě
Rakťtské: Jiskra b.'*l tehdy ve službách císaře Fridricha III.

( o  MANŽELSKÉ RoZE . PŘ t  zDEŇK  A  z E  ŠrnnNBERKA )

Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rosenberka, přieteli mému
zvláště milému.

Službu svúvzkazuji' urozený pane a přietelizvláště milý'avědětiťdávám,
Žeť jest Dětřich páně Zdeňkóv ke mně přijel a tenť mne těch věcí o panu
Zdeňkovi jistotně zpravil. I račiž věděti, Že tak nenie' jakož jsú lidé zpra.
vovali. Dále mne zpravil jest tak, jakož se jest dálo i děje. Najprvé, že jest
pan Zdeněk listy nalezl i přejel, ješto měl otráven býti od Břekovce i od
nie také, s jejie volí, tak že jsú měli ženu zjednati i zjednána byla, ješto měl
vždy otráven býti; tak jsú k tomu jednali. A také že jest nevězil Ženy své
anižvězi, než chodít svobodně jakožto i prvé; a také žeť s ní neléhá ani s ní
ležeti chce. A také že jest poslal po otce jejieho i po máteř jejie a před nimi
s ni mluviti chce. A synať mi svého jest poslal a druhého mi mají přinésti,
tak Že jest dietky od nie pobral. A Břekovec byl jest u pana Jiříka na Podě-
bradě a mluvil, chtě z toho vyjíti; i musil slibiti panu Jiříkovi pode ctí
a pod věrú, aby přede pány stál. A jestli pak Že nestane, tehdy mu pan
Jiřík řekl' Že chce panu Zdeňkovi raden a pomocen býti' kdež by se koli.
věk pana Zdeňka krýti chtěl. A poňavadž jest tak, Ctibora sem zase inhed
nevypravil, Ieč mi vzkážeš po tomto poslu, a nebo leč by co potřebie bylo.
A také teď posielám přiepis, kterak Bechyňkovi píši.

Datum in Novadomo feria IV post beati Francisci confessoris, anno
etc. XLV Io.

Jan z Hradce

3 Službu svu uzkazuii poroučím se, posilám uctivý pozdrav (úvodní formule
dopisů) _ 4 Dětřich pdně Zdeňkóu.. Dětřich' sluŽebník Zd'eňka Konopištského ze
Šternberka _ 4-5mnetěchuěct..' zprauil podal mi zprávu o těch věcech _ 5 jakož
jsťt... zprauoualijak mluvili, vypravovali _ 7 iest přejel zadrŽel' zaclrytil; iešto že;
od Břekouce: Petr Bř.ckovec z ostromeče - 8 od nťe.. od své manŽelky; s jejie uolí po-
dle jejího přání - 9 uždg přece; 1esÍ neuězil... aniž vězt nevězni| ani nevězní _ 70 než
nýbrŽ; iakožto Í pruc stejně jako dřív _ 17 po otce jeiieho Í po mdteřieiťe pro jejího
otce i matku - 14 ogjiti dostati se z tolro, vyklouznouti; pode ctt a pod ucrú na svou
čest a víru _75 abg přede pdng sttil že se dostaví na zemský soud_ 76 raden a pomo.
cen býti přispět radou a pomocí; Icdež bg se kolivělc pana Zdeňka krýti chtěl at, by se
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měšťanských _ 3 Službu sat?'
ní formule dopisů) _ 4 uznesl
tžce nebožtÍka; poručnÍk nai-
tych ho propust i l  domů: o io
| i  nač mají nárok,  co j im prr
wtek před Martinem 61 (tj. 5.
Slovenska _ 78 hajtman zem.ě
III.

z E  Š T E R N B E R K A )

senberka, přieteli mému

áště milý'a vědětit dávám,
|nť mne těch věcÍ o panu
lenie, jakoŽ jsú lidé zpra-
LIo i děje. Najprvé, Že jest
ln býti od Břekovce i od
izjednána byla, ješto měI
á Že jest nevězil ženv své
ké žet s ní neléhá ani s ní
o máteř jejie a před nimi
lruhého mi mají přinésti,
st u pana JiřÍka na Podě-
i panu Jiříkovi pode ctí
nestane, tehdy mu pan

en býti, kdež by se koli-
, Ctibora sem zase inhed

,J..e lv co potřebie bylo.
tsl. .

incisci confessoris, anno

Jan z Hradce

' pozdrav (úvodní formule
Zdeňka Konopišťského ze
r o t ě c h v ě c e c h _ 5 j a k o ž
zadržel, zachytil; ješto ž,e;
é manželky; s jejie uolí prl-
lězni l  ani nevěznÍ _ 70 než
í po mdteřieiie pro jejího

pode ctí a pod uěrú na svou
ký soud - 76 raden a pomo-
ideňka krýti cňlcl ať 

.bv 
se

chtěl před panem Zdeňkem kdekoli skrývat - 77 poňaoadž poněvadž; Ctibora: míněn
posel Jana z Hradce - 18 leč mi uzkdžeš leda že bys mi vzkáza| . Í9 teď zďe; přiepis
opis' kopii; Bechgňkooi: Jan Bechyné z LaŽan

20: Dáno v Jindřichově Hradci ve středu po svatém FrantiŠku vyznavači léta
atd. 46 (tj. 5. října 14a6)

( o  L o vE cKÝ cH  a  J INÝC} j  ZÁBAYÁCH)

I

Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rosenberga, přieteli mému
milému dán etc.

Službu svú vzkazuji, rrrozený pane a přieteli milýl Prosímť, rač na mě
pomnieti o jestřábiech, a zvlášt at sú dobrých hniezdt Věřímť, že to ráčÍš
učiniti, neb slyším, že by Panocha, páně Krušinóv služebník, jiŽ byl o jest-

řáby u vás a že by chtěl vybierati. Radějít já lepšie vezmu' ač ráčíšJi dáti.
Datum in Strakonic feria III post Visitacionem beatissime virginis

Marie.
Václav z Michalovic,

seděním na Strakonicích

3 Službu suú uzkazuji poroučírtr se - 3-4 rač na mě pomnieti o jestřdbiech rač si na
mne vzpomenou| s jestř'áby (jde o cvičené jestřáby' pouŽívarré k lovrr) _ 4 dobrých
hniezd z dobrého plenrene - 5 pdně Rrušinóu: Hynek Krušina zc Švanberka - 6 ač
rdčiš-Ii jestliŽe ráčíŠ

7: Dáno ve Strakonicích v úterý po Navštíverrí nejblahoslavenější panrry Marie
(tj. asi 3. července t,7442) _ 10 seděntm sídlem

I I

Urozenému pánu, panu Jindřichovi z Rosenberga, přieteli rnému
milému, buď dán.

Službu svú vzkazuji, urozený pane a přieteli milýl Jakož si mi psal
o kokoty, k t.i'é žádosti teďť dva kokoty posielám: jeden chocholatý, starý,
kteréhožť jest u nás iŽádný kokot nepřebil, protož toho sázej na měkce,
a druhý mladý, také dobrý. A když je kážeš ssaditi, kažiž jim dosti pro.
stranstvie učiniti, aby mohli svobodně běhati, at by jich lidé nezastupovali.
A takť sem zpTaven, Že vy své kokoty velmi divně ssazujete jako v šran.
ciech. Těmtoť se to nehodí, než aby měli prostranstvie, nebť umieta běhati.
Ale tak v šranciech a kdež úzkost mají, nic by jimi nezískali. A třetít
posielám panu Joštovi, bielý, také starý a také velmi dobrý.

A jakož si mi psal, že mí chceš pójčiti zbroje klacie, tohoť sem vděčen
a velmiť děkuji. I prosímť, aby mluvil se panem přietelem mým milým,

10
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1 5
otcem svým' a zjednal to, at se mnú kóle' jakžt se jemu zdá, neb za pytli,
neb v oř'ové zbroji. Pakli chce bez sedel' a to já nejradějí na holých koních,
o drajlink vína. Věřímt,, že to zjednáš.

A také pověz pánu, milý pane Jindřiše, žeť bych jemu byl velmi rád
kuroptvy poslal; a jezdiliť sú několiko dní a nemohliť sú nic zabiti. A dá-Iit
pán buoh čas, že by snieh tento sšel aneb jeho viece připadlo, chcié svú
pilnost k tomu přičiniti, že|ť'vždy budú. A těmto kokotóm dajte odpočinútil

Datum feria IV in Conversione sancti Pauli anno Domini MoIIII".
XLVII*'.

Václav z Michalovic,
seděním na Strakonicích

3 Službu suti uzkazuji poroučím se - 4 o kokotg o kohouty (jde o bojovné kohou-
ty; jejich závody byly oblíbenou kratochvílí šlechty); teďť zde, nyní ti _ 5 ižddný žád-
ný; sdzei na měkce chovej v měkkých kotcích - 6 ssadÍÍť vypustiti (z kotce proti sou-
peři) _ 7 ať bg jich lidé nezastupoualÍ aby jim diváci nepřekáŽelí _ 8 jako u šranciech
jako v ohradě (tj. jako př i turnaji) -9 umieta (duál) umějí _70úzkost úzkýprostor-
71 panu Joštoui: Joštovi z Rožmberka, mladšímu bratru arlresáta (byl později bis-
kupem vratislavským)

12 zbroje klacie zbtoj, brrrění určcné ke klátrí, k turnaji _ 73 abg mluuil abys
pronrluvil - 74 otcem .su3im.. oldřichem z Rožmberka; abg ziednal Ío abys vyjednal,
zařídil; kóIe zápasi _ 14-75 neb za pgtli, neb u ořoué zbroii blď za pytli nebo v jízdní
zbroji (tníněny způsoby ochrarry koní a jezdcri v turnaji) _ 76 drajlink: vinařská du-
tá míra (: 24 věder, asi 11 lr l)

78 kuroptug koroptve _ 79 že bg sšel že by sešel - 20 pi lnost... př ičinit i  postara-
t i se sc vší snažnosti; uždg přece, určitě
21 : Dáno ve středu v den obrácerrí sv. I]avla léta 1lán(, 1447 (tj.25. ledna)

I I I

Službu svú vzkazuji, ur'ozený pane a přieteli zvláště milýl Prosím
tebe, aby mi dal jelen a laní, jakoŽ sem prvé s tebú mluvil, a piš mi po
tomto poslu, kamž b;'ch měl po ně poslati. A žet ihned Kalkuše, sluŽebníka
svého po ně pošli, ještoť se s tiem dobře umie obierati. A to proto bych ve]mi
rád, aby nynie přivezeni byli, dokudž jelen rohóv nesvrže. A budešJi
chtieti mladých zvieřátek chovati, bohdá o letniciech, kažt rád rrěkteré
zvieře zjednati. A daj mi r'čděti, kterak se máš, nebt bych velmi rád, by se
dobře měll

Datum Crumblov, feria III post Invocavit annorum XLVIIo.
oldřich

Telecký

2 abg mi dal jelen o loní ab1's mi dal jelena a |aň; prué dříve - 3 po ně pro ně -

4 pošli pošlu; iešloť se s tiem dobře umie obierati protože s tím umí dobře zacházet *

5 rohóo nesuržc neshotlí parohy _ 6 mladých zoieřdÍek mláďata; o letnicÍe ch o svatodirš-
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20

ních svátcích (koncem jara); kažt rdd.,. ziednaÍť s chutí, bez váhání vzkaŽ, abych ti
opatřil - 7 bg se d.obře měl aby ses měl dobře

9: dáno v Krumlově v úterý po neděli Invocavit (tj. první neděli postní)' léta 47
(tj. 28. unora 1447) _ 70 Telecký.. podle této poznámky na rubrr byl list adresován
Janu Te]eckému z Hradce:, oldřich: oldřiclr z RoŽmberka

IV

Urozenému pánu, panu oldřichovi z RoŽmberka' panu
milému buď dán.

memu

Urozený pane' pane otče milý! Poslušenstvie synovské napřed Yzka.-
zuji Tvé milosti. Rač Tvá milost věděti, žet, se, bohu děkuji milému, dobře
jmám a zdtáv jsem. Též bych po vše časy rád slyšal o Tvé milosti, o bra-
třiech a sestrách svých i o méj a páně Janově manželce. věděti také Tvé
milosti dávám, Žet jsem již zde teprv u Vratislavi, a prvé nic, přijat za
hauptmana, v Šestiměstech a v Sviednici také. A ta hauptmanstvie sstú-
pena a od královy milosti jsú mně již poručena před kniežaty, knězem
Ludvíkem Bavorským a markrabí brandburským i jinými kniežaty. Také
Tvá milost rač věděti, žeé jsem s markrabí brandburským honil a prohráI
k němu záponu za 20 z|atých, ale vyhrál sem také kuoň za sto zlatých,
a nic mi, bohu děkuje milému, uškozeno nenie iŽádným úrazem. Zpravo-
val-lÍt by kto Tvou milost jinak, nerač Tvá milost tomu věřiti, nebť o tako-
vých věcech rozličné bývaji noviny.

Mnohoť jesti věcí pilných a velmi potřebných, ale psátit se jich nikoli
nehodí. Než prosímť, jakož jsem Tvé milosti prvé psal, rač Paungartnera
tiem spieše vypraviti, ač nevypravila-Ii jeho Tvá milost. Po němť Tvé
milosti vzkáži všecky věci rozumně, kteréž se psáti nehodie.

Datum Vratislav, feria V ipso die s. Stephani prothomartyris anno
etc. LIIIIo.

Jindřich z Rožmberka

3 poslušenstuie posluŠttost _6 pdně Janouě manželce: rnÍněna rnanŽelka Jindři-
chova nejmladšího bratra Jana (Anna, kněŽna Hlohovská) _ 7 tepru u Vratislaui, a
prué nic teprve ve Vratislavi, a ne dříve _ 8 za hauptmana za hejtmana; u Šestiměs_
tech: tj. v Horní Lužici; hauptmanstuie sstúpenaisú hejtmanský úřad n. hodnost by-
ly postoupeny _ 9 od krÓloog milosti: od krále Ladislava Pohrobka; poručena svěře-
na; před knězem před kníželem - 10 markrabi brundburským'. Albrechtem Branibor-
ským - 77 jsem... honi l zápasi l  jsem v turnaji _ 72 k němu s ním, v jeho prospěch;
zdponu spinadlo' sponrr _ 73 ižddným úrazem Žádným zraněním

77 prué dtíve; Paungartnera: Baumgartner, důvěrný posel oldř'icha z Rožmber-
ka - 18 tiem spieše o to rychleji, co nejdříve; ač neugprauila-Ii jestližes (už) nevy-
pravil _ 79 rozumně srozumitelně

20: Dáno ve Vratislarli ve čtvrtek právě v den sv. Štěpána prvomučedníka léta
atd. 54 (tj. 26. prosince 1454)
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Urozenérnu pánu, panu Janovi z Rožmberka, pártu rnně příznivýmu.
Služba má napřed Vaší milosti, urozený pane' pane milý! A jakož jste

mi byli odpustili zvíře uhoniti k mé prosbě, i ještě jsem neuhonil. I prosím
Vaší milosti, abyšte mi ještě odpustili zvÍře uhoniti rra vašem panství.
A chci toho Vaší milosLi rád zasluhovati, na čemŽ bych se vám hodil, nebť
nemíním vás sobě tratiti, ale radějí slouŽiti, věře i ufaje Vaší milosti, Že to
učiníte. A prosím Vaší milosti odpovědi listovní při tomto poslu.

Datum Vintrberg dominico die in die sancti Thomae apostoli, anno
Domini 1460.

Petr Kapléř z Sulejovic,
seděnÍm na Vintrberce

2 služba md napřed především mé poručení -2.3 iakož jste mi bgli odpustili jak
jste mi dovoli l -3 uhoniti uloviti _5 zasluhouaÍí opláceti, odslouŽiti se zato; načemž
v čemkoliv _ 6 ud.s sobě tratiti vás ztráceti, pohněvati si; u|aie douiaje _ 7 při tomto
poslu po tomto poslu (tj. obratem)

8: Dáno ve Vimperku v neděli na den sv' Tomáše apoštola léta páně 1460
(tj. 21. prosince)

( z  P . 0ŽMBERSKÉHo  SoUKRoMÍ)

I

Urozenému pánu, panu oltlřichovi z Rosmberka, pánu mně přiezni-
vému, d.

Urozený pane, pane milý!
Služba má napřed Vaší milosii! A jakož Vaše milost se mnú mluvila

v pondělí již týžden minulý o damašek šerý etc., Vaší milosti vědětit dávám,
žeť jsú mi jej včera přivezli. A čistýt jest i na barvě i na hedbábě, ještoť
Vaší milosti mohu zachovati, coŽ ho rnilost Vaše potřebuje. Račiž Vaše
milost poň poslati' když koli ráčítel Pakli ráčí Vaše milost jej veškerý, to
buď při Vaší milosti.

DaLum in Budweis feria quarta anLe Omnium sanctorum 1449.

onrlrášek Pukliuc

A ráčí-li Vaše milost kterú láku rivoly, tut mám také jiŽ doma, do-
kudžt ji neodvezú pryč.

2 d. datur (lat.) ' buď dán - 4 služba md napřed především mé poručerrí _ 5 u ponděIt
iiž týžden minulý jiŽ minulé pottdělí; o damašek šerý o damašku přírodní barvy, ne-
barveném; etc. atd.-6 čislýt bezvadný; nahedbdběpokud jdeohedvábí _6-7 ieštotVa-
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nám také jiŽ doma, do-

ím mé poruče ni - 5 o ponděIt.
mašku přírodní barvy, ne-
de o hedvábi - 6-7 ještoť Va-

šÍ rnťlosÍť mohu zachotlaÍi který Yám mohu uschovat, zajistit _ 8 poň pro něj - 8-9
to buď při Yašt milosti I.o zá|eži na Vás

10: Dáno v Budějovicích ve středu před Všemi svatými 1449 (tl. 29. října) -
1l ondrdšek Puklice: budějovický obchodnÍk a purkmistr; o jeho smrti vypravuje re-
lace jeho syna (viz zde na s. 250n.) _!2 kterú ldku ritlolg nějaký sud Rivoli, tj. slad-
kého tyrolského vína (láka : asi 70 l)

I I

Službu svú vzkazuji, urozený pane a přieteli milýl A jakoŽ mi nynie
píšeš, Žeť sú psi sešli etc., a prose' at bych psy dal a po tomto poslu poslal
a také kniehy i sedla etc. Milý přieteli, ač koli nynie málo psóv máme, neb
nám vlci na nich letos škodu učinili, ale však tobě k libosti a k tvému

5 utěšeni teď posielám dobrá dva psy. Než o sedla a o kněhách: sedlať ještě
hotova nejsú, nežkdyž bohdá hotova budú, chciť je rád poslati. A o kniehy
prosímt tebe, aby mi jich ještě ponecha|, až sobě káži přepsati. Pakli by-
to býti nemohlo, ale chciť je rád poslati, když po ně pošleš.

Datum Crumblow, feria VI in die Stepfani anno etc. quinquagesimo.

10 Jindřich

Novin takově neviem' než zpraven sem' kterak teď nedávno některá
města byly jsú u Praze pohromadě. A co jsú tu jerlnaly, tohot neviem; neŽ
zvěděl-li bych co takového, dalt bych věděti.

7 Službu suú uzlcazuji poroučím se; urozený pane.. list je určen Janovi z Hradce _
2 sú sešlÍ eÍc. pošli atd.; aí bgch abvch _ 3 kníehg knihu - 4-5 k libosti a k tuému
utěšení pro radost a tvé potěšeni; teď tady, tu; dobrd. dua psg (dttál) dobré dva psy -
7 až sobě ktiži přepsati aŽ si (ji) dám opsat - 8 po nď pro ně

9: Dáno v Krumlově v pátek, v den Šrěpána léta atd. padesátého (26. pro-
since 1449); rokem paclesátým rozumí se tu rok 7449, pto|ož,e se tehdy nový rok
počítal oď Narození páně (25. prosince). Svátek sv. Štěpána připadl v r. 1449 na
pátek, v roce 1450 vša]< na sobotu _ 71. takouě La|;to

I IT

I-Jrozenému pánun panu oldřichovi z Rožmberka, panu otci mému
milému, buď dán.

Urozený pane, pane otče milý! Poslušenstvie synovské vzkazuji. trsalť
jsem před sím o své nemoci, naděje se' že mi, dá-li buoh, nic nebude. By

5 tomu milý buoh chtěll Ale rač věděti, žeť se nic nelepším a žet jsem nocí
mezi jedenádctú a 12tú hodinú, bohu děkuje milému'dá-li buoh, jako věrný
křestan všecky svátosti přijal. A lékařit mi netušie. Buď buoh pochválen;
mocen jesti jeho svatá milost i mrtvé křésiti, jako kdy. Nepochybujiť'
budeli jeho svatá vuole a k mé duše spasení, Žet mi prodlí ještě mého

15 výbor z české literatury II/2



10 zdravie. A velmiť bych rád Tvú milost viděl. BudeJit se chtieti má žena
ke mně vypraviti, prosím, nerač jí toho brániti!

Datum Viennae, feria IV ante Octavam Epiphaniae anno etc. LVIP..

Jindřich z Rožmberka

3 poslušenstuÍe poslušnost _ 4 před s1m pi.eri tim; bg kéž by - 5 nocí v noci -
7 ušeckg sutitosti: svátosti umírajících (tj. pokání, přijímání a poslední pomazání); ne-
lušťe nedávají naději _ 8 kdg kdysi - 9 prodlí prodlouží * 10 md žena: Anežka roz, ze
Šaumburka -

12: Dáno ve Vídni ve středu před oktávem Zjevení páně léta atd. 57 (tj. 12.
ledna 1457); Jindřich z Rožmberka zemř'el 25.března 1457; vracel se s králem Ladi-
slavem Pohrobkem z Budína a onemocněl , zd,á se, morem (vyskytlo se i podezření,
že byl otráven; srov' R. Urbánek, Konec Ladislava Pohrobka, Praha, 1924, s. 189-190)

ť5

( z  L I STÚ  PANÍ  pBnCHTY  z  F . oŽuBBRKA )

I

Urozenému pánu, panu oldřichovi z Rožmberka, panu ot,ci mémrt
milému d..

SluŽbu svú vzkazuji Tvé milosti, urozerrý pane' pane milý, a ráda
bych věděla, by se Tvá milost dobře měl i se všemi. A milý pane, vědětit
Tvé milosti dávám, žet já se mám tak jako jedna sirá a Žalostir'á žena a od
vás ode všech přieliš opuštěná, a věřím toho pánu bohu, žeť jsem toho VašÍ
milosti nikdy nezavinila. A by tomu byl milý buoh ráčil, by mě byl ten den
mrtvu viděl, kterýžs mě den jemu dal, byl by toho Tvá milost větčí radost
měl, nežli jie nade mnú dočkáte, jestliŽe mě neopatříte. Protož, milý pane,
milý otče, slituj se nade mnú jako otec nad svým dietětem, a rozpomeň se
na to' milý pane, žet jsem se z své vuole nevclávala. I volámť a žádámt již
pomoci i z práva, jakožto dietě od uotce. I rozpomeniŽ se, milý pane, nad
svú vlastní kr'ví pro božie milosrdenstvie!

A psalať jsem bratru široce ivzkazovala častokrát, žádajic, aby to na
Tvú milost znesl. Neviem, učinil-li je to, neb mi mé poselstvie nic nespo-
máhá, ani to, což vaši služebníci sami očima vidie. Protož, milý pane, chcit
Tvé milosti tuto něco pilnějšieho popsati, cožt, mě potykuje, aby Tvá
milosb věděl, žeť darmo... nečiním a darmo tak s velikú pilnosti pomoci
nežádám. . . Amilýpane,račiž věděti zajisté, že jsem častokrát od dobrých
a poctivých lidí vystřiehána, abych se varovala před mateří i před nim, že
na to jdú, aby mě otrávili, a že by mi se to bylo již dávno přihodilo, než že
mi toho nesmějí pro mú čeled učiniti bojiec se, aby toho na Tvú milost
nevznesli. A byť ťo směl učiniti pro Tvri milost, jižt by rád všecky 'preč
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BudeJit se chtieti má žena
I
piphaniae anno etc. LVII-o.

Jindřich z RoŽmberka

m; by kéž' by _ 5 nocÍ v noci _
ání a poslední pomazáni); ne-
í-70 md žena: Anežka roz. ze

vení páně léta atd. 57 (ti. 72.
'457; vracel se s králem Ladi-
rem (vyskytlo se i podezřenÍ,
obka,  Praha,1924, s .  1g9_1gO)

o Ž M B E R  K A )
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poslal, aby jedne toho mohl rlojíti. A tomut já sama dobře rozumiem, žet
by mě rádi s světa sprovodili, a o toť lidé zevně mluvie. A ját jsem to bratru
věděti dala a Žádajíc toho, aby o to s ním mluveno bylo, Že mu i mého
hrdla nevěřite, zda by to věda, že vY tomrr rozlrmiete' i nesměl mi nic
učiniti.

A viec rač věděti, Žet' mi tak velikú rrelásku okazuje, Že kdeŽ mě
kolivěk uzři, tu přede mnú uteče, a žet to mohu chutně za pravú pravdu
psáti, žet je se mnú ocl vánoc jedinú mluvil, a tot mi se je pro Špárra stalo.
A spat ke mně také nikdá nechodí. A jižť jsem všeho pokusila, žeť jsem za
ním do pivnice i do kuchyně i do marštala clrodila, kdeŽt jsem ho jedne
mohla uhoniti, a ontě přede mnú utiekal, ano to mrroho zlých i dobrých
vidělo. I jestit mi toho tak žel i tak hanba za Lo, že div, že se srdce ve mně
nepřeprrčí. Dán...

Perchta z RoŽmberga

2 d. datur (lat.)' buď dán _ 3 službu soú azkazuji poroučím se _ 4 bg se Tud mi-
lost dobře měI že se nráš dobře _ 6-7 žeť jsem toho Vaší milosti nikdg nezauinťla Že před
Vámi v té věci nikterak vinna nejsem-7 bg tomu bgl... rdčil kdyby to byl... dopus.
til _ 8 kterýžs mě den iemu dal v den, kdy jsi mě za něj provdal (tj. za Jana z Lichten-
štejna; sňatek dvacetileté Perclrty s Janem se konal t.7449);bglbgtoho Tudmilost,..
měI mé|bys z toho * 9 jestliže mě neopatříte neposkytnete-li mi pomoc _ 72 z prdua
podle práva

|4 bratru: Jindřichovi z RoŽmberka -. 15 abg znesl (m. uznesl) aby oznámil _
L7 pilněišieho naléhavějšího, zvlášt důleŽitého; mě polgkuje mne potkává, mne ohro-
žuje - 18 s pťlnoslť naléhavě, srtaŽně -20 vgstřiehcÍno varována; před mateří i před
ním před tchyní i před manželem _ 21 na to idú o to usilují, po tonr pasou - 22 ne-
smá7Í neodvaŽují se _ 23 bgť směl kdyby se odváŽil _ 24 ab11 iedne jen aby _ 25 o toť. . .
zeuně mluuie o tom veřejně mluví - 26 s ním: s manželem - 26-27 že mu i mého hrdla
neuěřtte Že mu nedůvěřujete, ani pokud jde o rnůj život

29 uiec nadto, dále - 30 chutně ochotně, směle - 3t jettinú jedinkrát; pro Špdna:
mÍněn některý roŽnberský sluŽebník - 33 do piunice do sklepa; do marštala do ko-
nírn-v _ 34 uhoniti zastihnotrt, chvtit; onÍě onť" je - 36 se nepřepučt nepukne

I I

Milý bratřel
Ještěť tebe prosim' rozpomeň se pro buoh nade mnú a pošli mi ty

penieze, at své dluhy spravím. Však ještě to ku paměti přivodím, jakožt
jsem to i prvé věděti dala: však vieš, žeť jsem těch 30 kop gr. dlužna před
svými šesti nedělmi a od té doby dobře druhých třidceti kop, ješto to bohdá
máš slyšeti, kamt jsem co utratila. A od něho nikdeŽ nic nemajíc, a slíbilt
mi je penieze dáti, ale nedalť mi je nic; a viem to, dá-lit mi co, žet mi jedne
oči zapliští, ještot já sobě tiem nebudu moci nic zjednati. A daleko ho ne-
smiem napomínati, aby se nerozhněval. Pakli by se nehněval, ale viem' že
mi vždy slibovati bude a nic z toho nebude. A nynie položil velikú dan na1 0



lidi tu u městě a lidé chtie, abych přes hlavu platila, coŽť jsem komu dlužna.
A já jsem napsána i v krčmě i v masných krámiech jako jiná chodákyně
a jiŽ mě za to hanba, komuž jsem co dluŽna, že jim mám tak klamati.
A věruť mi toho velmi Že|, žet, tebe mám tak napomínati, že to vidÍm, žeť

15 se mne tak dlúho nezaže|é.
Muoj milý bratře, zpomeň na tu lásku, ješto ty dobře vieš, kterúŽ jsem k

tobě nade všecky Živé lidi měla i mám!Ujmešsemnejiž, jakoŽmitovzkazuješ,
že mne opustiti nechceš? Jižť by mi to bylo čas okázati, nebtě toho nynie
veliká potřeba. A r'ěz, žeť teď nynie k tobě posla šeli a že jednoho haléře

20 nemám, aniž viem, bych se kde v penieze objiti mohla. Protož nemeškajž
a pošli mi ty penieze, což rnuožeš najspiešl A za Lot, tebe zvlášt prosím,
abyšte mu nemeškali těch paclesáte kop poslati, ale těch padesát kop svato-
havelských, zda by ty se mně mohly dostati' když bych nahoru přijela.
A' což muožte jemu pomoci, v čemž by vás požádal, nezmeškávajte toho,

2{> zda byšte ho tiem k své vuoli připravili!
Slyšelat jsem, že byšte se měli opět v Linci s jeho bratrem shledati.

Také jsem slyšela, jako jste v Linci spolu byli, že jste se velmi přátelsky
k sobě měli. Věziž, žet se on vás velmi za Štejrek bojí a Žeť mého pána
i mě miení skóro nahoru i sám se k vám vypraviti. I velmi bych já tomu

30 rterada, by to prvé bylo, nežli já nahoru přijedu, proto, neb viem, že od
nich dosti řeči a slibuov bude. Bojím se, byšte vy se také daleko s nimi
v řeč nezamluvili a nevěřili jim daleko. Proto, kdyŽé já se s vámi shledám
a někakých věcí vás zpravímn a jakŽ by se vaše řeč změni]a potom po mé
řeči, takť by to velmi znamenito bylo, žet to skrze mě jde. A jesLliže se

35 s bratrem s jeho shledáš, přijměte to pěkně, žeť se on chce přičiniti, ať by
dobře mezi nárni bylo. A za .Lot tebe zvláště prosím, aby k němu mluvil,
žetě vám tcho velrni Že|, cot mi on zlélro činil, a jestliže by toho polepšit
nechtěl, že byšte mu toho na krátce přezřieti nechtěli. A na tom rni velmi
dobře učiníš. A kohož k němu pošlete s penězi, at by byl rozumný, ať bych

40 já se s ním mohla poraditi! A tiem nemeškaj pro milý buoh a vypravte
vžt7y |:ez meškánie někoho k němu i ke mně! A prosím, poslu kaž zaplatiti!

Paní Perclrta

1 bratře: osloven Jindřich z Rožmberka -2-3 tg penieze: úroky z nevyplaceného
věna _ 3 sprauim vyrovnám, zaplatím; ku paměti přiuodím připomínám _ 4 gr. gro-
šů - 6 múš slgšeti uslyšíŠ; od něho: od manžela, Jana z Lichtenštejna - 7-8 jedne oči
zapl iští jenom nejnutnější maličkostí mě odbude (zamaže mi oči) _8-9 dalelto Io ne.
smiem napominati ani zdaleka se ho neoďvažuji upomínat _ !0 položil uvalil, uložil _

7t tu u městě: v Mikulově n. vc Valticích; přes ň1auu najednou' vem kde vem _

72 choddkgně žebračka, uboŽačka - 73 iím.,. Iclamati obelhávati ho, vymlour'ati se
mu - 15 se nezaželé nezŽeií se

19 še/i posílánr - 20 bgch sc kde u penieze objíti mohla kde bych si mohla opatřit
peníze _ 2\ naispiesY nejryclrleji' nejdříve _ 22-23 padesdt kop suatohauelských: ze
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20

svatohavelského platu (poddanské platy vrchnosti se odváděly dvakrát cloroka,
a to na sv. Jiří, 23. dubna, a na sv. Flavla, 16. října) _ 23 nahoru: domů do Čech,
na Krumlov (z hlediska pisatelky, tedy z Moravy, kde byla) _ 24 jemu: manželovi;
nezmešktiuaite toho nezanedbejte to _ 25 zda bgšte ho tiem k sué uu,oli připraoťli abyste
ho tím získali pro sebe, podle svých záměrů

26 s jeho bratrem: s bratrem Perchtina manžela Jindřichern z Lichtenštejna -

27 iako kdyŽ - 28 za Šteirek pro Štýrek (hrad, který clrtěl Jindřich z Lichtenštejna
dostat od staršího bratra Jana při Ženitbě a na ktcrém mě]a Perchta pohledávku);
mého pdna: manžela _ 29 skóro brzy _ 3t-32 bgšte ug se také daleko s nlmÍ u řeč neza-
mluuÍIi abyste také příliš daleko s nimi v řeči nezašli _ 33 někakých uěcí uťts zprauím
povím vám o některých věcech _34 znamenito zřejmé _ 35 ať bgaby-36nezi ruimi:
mezi Perchtou a jejím manželem; abg mluuil abys mluvil - 37 žetě Žeť je - 38 na krdt-
ce zkrálka, prostě; přezřieti přehléclnout' mlčk5l prorninout; na tom v tom, tím _

40 tiem nemeškai nezdrŽuj to, s tím neotálej - 4l uždg za kaŽdorr cenu

I I I

Urozenému pánu, panu Janovi z Rožmberka, bratru mému milému
buď dán.

Službu svú vzkazuji, urozený pane a brabře muoj milý! By se dobře
vedlo, to bych z pravého sirce ráda viděla, nebť já Se také s boŽi pomocí
dobře mám a má věc již dobrý diel lépe stojí nežli prvé. A prosím tebe jako
svého milého bratra, zač, tebe muoj pán Špánovi vzkáza|. I také, jakožt,
nenÍ píše, aby jeho v tom přátelsky přijel, a v tom nepochybuj, neŽ žet
věrný. Za všecko prosím' než jedne mého věna, toho jemu nevydávaj tak
brzo! Ale jáť sem jemu za to slíbila tebe prositi, ale nečiň toho! A rozomímť
konečně na něm, žet se vás chce dáti, a s vaši radú všecky věci čině a v lásce;
tomu rozumim, že on to poselství s velikťr nádějí ve sirce k várrr učinil.
A také to na mně žáda|, vás za to prositi. A věz, Žet' Žádnéj viery ani přízni-
vosti nemá od všech svých bratruov a před nimi se velmi bojí, a chtě se
v celosti u vás dáti.

Milý bratřel Kdy párr buoh z jeho milosti to tak zpuosobil, že
svuoj úmysel a sirce, lásku a víru ke mně obrátil, jakož tomu jinak ne-
rozumím' prosím tebe jako svého rnilého bratra, aby jemu nižádné věci
odporen nebyl, zač tě bude prositi, neb tiem obrátíte jej v celosti k vám.
A kdy to učiníš a přátelsky se k němu ukážeš, takt má věc dáIe lépe bude
a viece. Byé se s tebú nebyl u Birně tak přátelsky smluvil, bylo by se jemu
zle vedlo s bratrem, a v tom se sám zná. A' takť s ním nak]ádají, jako by
ho chtěli nutiti k jich vuoli, a zvláště jeho mateře sebt.ánek. _ A tento list
psal jest německý písař, kterýž česky nic neumí. _ A byl muoj pán na
Nikolspurg poslal k...,k jejímu sebránkovi, jakož von jest tu purkrabí,
aby... puojčili, že chce tobě psáti. I nechtěliť sú jemu pójčiti..., že se mrrú
pěkně bydlí, a rádi by to zrušili, kudyž by mohli. Tohoť bych byla rrepsala,
ale muoj pánt se je z toho velmi hněval a káza|, abych tobě to psala, ale
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jako od sebe, co pro ni musÍ hanby trpěti. A jáť sem k rrěmu řekla, Že toho
nerada budu psáti. A von řekl, Že k tobě chce bohdá viece věřiti nežli to
jest, a po tom muožeš rozuměti, žet věří. A prosím, aby jemu na jeho psaní
velmi přátelsky odpověd dal. A měj svú snaŽnost o peníze, učiníš jemu na
tom velikú libost, a neměj žádné péče vyvadit je. A řádně kterak toho po-
jednáš, dajž nám věděti a pošli Špána s tiem k nám a tím nemeškajž!
A když Špán přijede, dámť věděti, kterakť buoh a matka božÍ tomu chtěla,
naší lásce. A prosím tebe, aby Špána vdy k nám poslal pro mé dobré.
Ó rnilý bratře, prosím tebe pro buolr, at by na tom k němu nic nescházelo,
jakož najdále muožeš, aby se naše přátelstvie nezrušilo. A taktě ke mně
řekl, jestliže se vám |i|li, že chce k várn i se mnú přijeti' ale Loho mi je
nekázal psáti.

Milý bratře! Pošli nám sušených pstruhuo, rrebť je muoj pán mne
za to velmi prosil. A měj se k tomuto jeho poslu pěkně, a co bude s tebú
mluviti, aby jenru věřil. Milý bratře, psalať sem často s velikú žalostí,
a tento list píši s velikú radostí.

Perchta z Rožmberka

Milý bratřel Jestliže by se mého pána bratři proti němu v čem nehod-
ném zasadili, prosím tebe jako svého milého bratra, aby jemu v tom raden
a pomocen byl' jakož on tobě toho doufá. Jestli náš milý bratr, kněz biskup
vratislavský, u vás je, pověz jemu naši modlitvu, a že bychom jemu byli
psali, bychom byli věděli za jisté, že je tu. A pros jeho, aby k mému pánu
v také dobréj vuoli byl pro mó dobré, jakož i tebe. Prosím tebe u velikém
cloufání, aby tohoto posla bez daru nepustil, nebt se muoj pán naděje, Že
pro ty dobré noviny, kteréž přinese o nás, žetim velmi veseli budete a jeho
bez daru nenecháte. A nepronášej jeho dobroty široce, jestližeť by se jinak
proměnil, nebot jeho mátě na to stojÍ, at by to zrrtšila mezi námi.

4 z sitce ze srdce - 5 dobrý tliel lépe značně, o hodně lépe - 6 zač tebe muoj pdn Špd-
noui uzkdzal za Lo, o čem tobě rnůj manŽel po Špánovi yzkázal (podobné zkomole-
niny ukazují, že německý písař nerozuměl dobře česky) - 7 neni nyni; abg přiiel
abys přijal; u tom o tom (nepochybuj) - 8 uěrný upřímný; jedne jenom - 9 rozomímť
rozumím, vidím, poznár'ám _ 10 žet se ud.s chce ddti že chce spolehnout na vás, dát
se k vaší straně - 12 uierg ani přiznivosÍť důvčr1'ani přízně _ !4 u celosÍť úplně, zce.
|a; u vtis ]i vánr

75 kdg kdyŽ' jestliŽe - 17 abg jemu nižddné uěci odporen nebgl abys jemu v rri-
čem neodporoval, neprotivi l  se - 20 bgť se nebgl.. . smluuťl kdyby se nebyl dohodl, do-
mluvil; u Birně v Brně _ 27 u tom se sám zrui to sám připouští' př.iznává -22 sebrd-
nclc netnarrželské dítě; pravděpodobně levoboček Perchtiny tchyně, který byl
purkrabínr v Mikulově _24 Nilcolspurg Mikulov; jakožuon jest který je _ 26 pěkně
bgdli žije vc shodě _28 od seÓe sama od sebe, ze své vůle _29 ktobě... uěř it i  ktobé
míti dťrvěrtr -30 žeťuěřÍ že t i věří, důvěřuje _30-31 abg dal abys dal .31 měi soťl
snažnost o peníze vynasnaŽ se opatřit peníze _32 neměi žtidné péče uguadit 7e nesta-
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iem k němu řekla, že toho
ohdá viece věřiti neŽIi to
r' aby jemu na jeho psaní
o penÍze, učiniš iemu na
A řáclně kterak ioho po-

l nám a tím nemeškajžl
matka božÍ tomu chtěIa.
tm poslal pro mé dobré.
l k lěmu nic nescházelo,
zrušilo. A taktě ke mně
ú přijeti, ale toho mi je

']|bť' j. muoj pán mne
peKne' a co bude s tebú
často s velikú žalostí'

Perchta z RoŽmberka

:oti němu v čem nehod-
, aby jemu v tom raden
milý. bratr, kněz biskup
t,že bychom jemu byl1
-lo'1ly k mému pánu
r.rosim tebe u velikém
ie muoj pán naděje, že
mr veseli budete a ieho
:e' jestliŽeť by se jinak
ua mezi námi.

-.6 :.ač lebe muoj pún Špd-
:a-zat (p'odobné zkomóle-
r nenl n}-ní; aby přiiel

:cneJcnom _ 9 rozomímť
spolehnout na vás, dát_ 74 u celosti úplně, zce.

t neĎyl abys jemu v rri-
yDy se nebl 't dohodl. do_
štÍ' přiznává -zz sitra-
.Int* tchyně, kt'erý bvt
sl.kl.erý je _ 26 pěkiě
v.k tobě... uěřiti k tobě
anys dal _ 37 měj svú
t pece ugaadil 7e nesta_

rej se o jejich zaplacení - 32.33 toho pojednd.š to dojednáš' zařídíš _ 35 vdg rozhod-
ně, určitě _ 37 taktě také je _ 42 abg iemu uěřil věř mu

45-46 bg se proti němuu čem nehodnémzasadili kdyby se proti něInu v něčem ne-
poctivém postavili' vzepřeli se mu - 46 abg iemu... raden a pomocen Ógl abys mu
přispěl radou a pomocí - 47 tobě toho dou|ti v tom má naději v tobě; knďz..míněn tu
.Ianův a Perchtin bratr Jošt z RoŽmberka, biskup vratislavský - 48 modlituu přání
všeho dobrého - 49 zaiÍsli určitě _ 50 iakož i tebe tj. prosím - 50-51 u uelikém dou.
ldnÍ s velikou dtlvěrou - 53 neprondšej jeho dobrotg široce nerozhlašuj příliš jeho do-
brotu, smířlivost - 53.54 iestližeť bg se jinak proměnil: Perchtiny obavy se uká.
zaly opodstatněné; manželova smířlivost, jak vysvítá z pozdějších Perchtiných listů,
trvala pouze potud, pokud potřeboval od ní peníze; manželé se nakonec stejně roze-
šli - 59 na to stojí, at bg o to usiluie' aby

( Z  1 ' Í S T Ů  A N E Ž i ( Y  z  R o Ž N I R E R K A )

I

Urozenému pánu, panu Janovi z Rožmberka, bratru ménru milému
buď list dán.

Urozený pane' pane a bratře muoj milýl Službu svú vzkazuji Tvé
milosti. Muoj milý panúšku, s pravú věrú túžím po Tvé milosti' a zvláště

5 po dietkách. Teď posielám listy Tvé milosti od panie Perchty; prosím Tvé
milosti, aby ráčil odpověd dáti, což muožeš najspieš, neb posel u mne páně
JiřÍkuov opět u mne čaká. Nestuonit nic př.ijevši domuov. A teď posielám
Tvé milosti srnu, jakoŽ sem uhonila jedúc domuov na cestě.

AneŽka z Rožmberka

3 službu suti ozkazuji poroučím se * 4 panúšlcu.. lichotivé domácké oslovení, je-
hoŽ Anežka vůči bratrovi užívá v listech častěji - 5 teď zd'e, lu; od panie Perchtg: oď
sestry obou, Perchty z RoŽmberka, provdané za Jana (Hanuše) z Liclrtenštejna _

6 najspieš nejdříve; pdně JiřÍkuop.. Jiří z Kravař a ze Strážnice, jenŽ tehdy pro-
středkoval mezi Perchtou a jejím manželem - 7 nestuottií nic vťrbec nejsem nemoc-
ná _ 8 jakož sem uhonila kterou jsem ulovila1' na cestě: list je bez data, b-vl psán ko-
lcln 31. červtlnce 1465

I I

Urozenému pánu' panu Janovi z Rožmberka, bratru mému rnilému
buď list dán.

Urozený pane a pane bratře rnuoj milý! Modlitbu svú Tvé milosti vzka-
zuji velmi tesklivú, slyšice pohřichu zlé noviny, že byšte měli na vojnu jeti.

5 Já bych za vše nedbala, by jedne Tvá milost nejezdil. A také mi pravili, že
Tvá milost měl na Novém Hradě velmi těžký kámen. Muoj milý panoušku,
prosím Tvé milosti, račiž mi dáti věděti pravdu, kterak se máš a vo tu
-vojnu, pro buoh, kteraktušiš, a kážešJi sobě jadrné letkvaři navařiti. A teď
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Tvé milosti posélám z svého hospodářství od své svinky potřevie a jiŽt
jest i uvařeno, jedne rač sobě kázati pécti. A děkuji Tvé milosti převelmi
z koroptví, muoj milý panoušku. Buoh milý ví, kdy já Tvú milost uzřím.

Datum in Třeboň dominica ante otmari.
Anežka z RoŽmberka

5 bgch za oše nedbalo o nic bych nedbala; bg jedne kdyby jen _ 6 na Nouém
Hradě: Nové Hrady v jiŽních Čechách, středisko novohradského panství Rožm.
berků; těžIrý kdmen.. choroba Jana z RoŽmberka (patrně močový kámen) - 8 /ušíš
smýšlíš; jadrné lelkuaři lék (léčivý sirup) z jader; Íeď tady, tu _ 9 potřeuie droby,
jaternice a jel ita - 10-11 děkui i . ' .  z koroptuí děkuji za koroptve

12: Dáno v Třeboni v rreděl i  před (sv.) otmarem (tj. před 16. l istopadem; datum
je bez udání roku; asi 1467 n. 1468)

I I I

Urozenému panoši Jarohněvovi z Úsušie, mrrě mi]énru, dárr buď.
Muoj milýkmetilYěz,žet sem já již' děkujÍc milému pánu bohu a milé

matce boží, domuov přijela a pravý sem rytíř byla, nebyvši nemocná nikdež.
Než sestra vždy leži, a pak' nelzet mi jest psáti od ní i o ní, leč s tebú sama
rozmluvím o to, coŽ by mohlo nejspíše býti. Ale slyšela sem pohřichu
noviny od vás z Krumlova hned na cestě, neŽ Sem domuov dojela, kterými
sem velmi Zarmoucena. I jestliŽe jesl, to tak, jakŽ sem slyšela, bojím se, že
já tebe tak brzo nebudu moci míti, abych s tebú rozmluvila; a vypsati
toho hned neviem kterak. A vedlé žádosti sestřiny i také potřebnosti té
měla by se jí odpovčd na některé věci hned tam dáti. Bychtě mohla spěšně
mieti, měli bychom tam poselství jisté tento pondělí beze všeho nákladu
našeho. A bychť byla těch zlých rrovin pohříchu neuslyšela, bylať bych
hned k vám do Krumlova jela, abych byla tebú jedne v tyto jarmarky po
nebezpečenstvi nesmýka]a. A]e když jest pohříchu taková věc, tehdyt k vám
nepojedu. Ó milý Jarohněve, dokuclž někoho země nosí, dotud dobře ne-
bude! Budiž milému pánu bohu poručen, budiž milý pán buoh tvuoj pomoc-
ník i tvuoj utěšitel, kterýŽ nikdy žádného spravetllivého a pravého neopouští'
i jeho milá matka!

Datum Třeboň feria III in octava Corporis Christi.

Anežka z Rožmberka

t panoši: nejnižší stupeň šlechtický _ 2 kmeti: titul př'Íslušníka rriŽšÍ šleclrty -
4 seslro.. ve Světeckého pamětech stojí pod tímto listem: V. BřeŽan zaznamena|
na tomto listu, Že ' 'panna Johanka byla při ní. ....; porlle toho soudí Sedláček (AČ 11,
1892, 279), že jde o sestru Johanku, ale poznámka Perchtina v listu z 37.ledna 1472
o jednání s Jarohněvem z ÚsušÍ, úředníkem a důvěrníkem roŽmberským, spíše uka.
zlje, že předmětem AneŽčina listu bylo Perchtino nešťastné manŽelství - 5 rozmlu-
oim o to promluvím si o tom _9 vedlé žtidosti ' ' . i také potřebnosti podle žádosti a ta-
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11é svinky potřevie a jižt
lkuji Tvé milosti převe]mi
kdy já Tvú milosi uzřím.

Anežka z RoŽmberka

te kdyby jen _ 6 no Nouém
u.q s\r.a\s\€\s pans\.v\ B,ožm-
atrně močový kámen) - 8 luŠÍš
tady, tu _ 9 potřeuie drobv.
L koroptve
(tj. před 16' l istopadem; datum

tně milému, dán buď.
: milému pánu bohu a milé
r' nebyvši nemocná nikdež.
ld ní i o nÍ, leč s tebú sama
AIe slyšela sem pohřÍchu

:m domuov dojela, kterými
Ž sem slyšela, bojÍm se, Že
lbú rozmluvila; a vypsati
řiny i také potřebnosti té
dáti. Bychtě mohla spěšně
ndělí beze všeho nákladu
tu 

'neuslyšela, bylať bych
Jeoxe v tyto jarmarky po
taková věc, tehdyt k vám
mě nosí, dotud dobře ne-
iIý pán buoh tvuoj pomoc.
vého a pravého neopouští,

,hristi.

Anežka z Rožmberka

l příslušníka rriŽší šleclrtv _
em: V. BřeŽan zaznameÁa|
toho soudl Sedláček (AČ 11,
tina v listu z 81,. ledna 7472
m rožmberským, spÍše uka.
tnémanže|stvÍ - 5 rozmlu-'třebnosti podle žádosti a ta-

J

ké potřeby _ 7o bgchtě mohla spěšně mieti kdyby to bylo rychle moŽné - 77 tento
ponděIí: 2. července 7470 _ 73 jedne u tgto jarmarkg jen v tomto shonu, v těchto
zmatcích - 13-14 abgch bgla tebú... nesmýkala abych tě nevláčela, nevystavovala tě
nebezpečí _ 15 dokudž někoho země nost: asi naráŽka na Perchtina manŽela Jana z
Lichtenštejna (zemřel až r' 7473)

19: Dáno v Třeboni v úterÝ v oktávu Božího těla (26. června 1470)

( o  D R o B N Ý C H  H o s P o D Á Ř s K Ý c } j  z Á ' L E Ž I T o S T E C H )

I

Slovutnému panoši Janovi Rúsovi z Čemin, švagru mému milému.
SluŽba má napřed, slovutný přieteli a švagře milýl Prosím tebe, mluv

s Prumanem, jakoŽť jest ode mne přejal dvě kopě, at mi je vrátí, neb slyším,
že chce za své hřiechy do Říma jíti. I bylo by dobré, ať by najprvé, doma jsa,
od sebe spravedlivé učinil, komuž učiniti má podlé povinnosti. Přivecliž
jemu ku paměti to, žeŤ, tam darmo putuje na daleký cesty' k bližniemu
svému kř'ivdu činěl Neb jest ve čtení psáno: Jestliže kto přijde k oltáři ofěry
dávat a rozpomene se tu, že má nětco proti svému bratru, má odjíti od oltáře
a smířiti se s bratrem svým a potom jíti s pokojem a položiti ofěru svťt
nábožně, nejsa žádnému nic dlužen. Jakož svatý Pavel radí: Nebuďtež
Žádnému d|užni ničehuož! Neb jestliŽe rni nevrátí dvě kopě, bojím se, žet
jeho pút daremní budel

A jakožs mi řekl ženě blány dáti, věřímt, že jí pošleš, neb sem se na to
ubezpečil a jiných blan sem jí proto nekúpil. A rád bych slyšal, by se dobře
měl s ženú i s dětmi i se všemi svými.

Dán v Ptaze v neděli po sv. AntonÍnu.
Václav Hruoza z Chelčic

t Janoui Rtisoui: purkrabímu na Krumlově - 2 služba md napřed (ťrvodní for-
mule dopisů) především poručení - 3 iesÍ přeial pŤija| (asi jako půjčku); duě kopě
(duál) dvě kopy (tj. grošů) - 4 ať bg aby _ 5 od sebe ze své strany, podle svého roz.
hodnutÍ _ 7 ue čtent v evangeliu (MaL. 5,23-24)i o|ěrg dcÍual obětovat dar (bohu) -
I0 suatý Pauel.. Řím. 13,8 - 12 daremnt marná' zbytečná, nadarmo

73 bldng kožešiny, plášť podšitý kožešinou - 76 u ncděIi po su, Antonínu.. 18. led.
na 1450 - 77 Vticlau Hruoza z Chelčic: b}'l r. 1448 úředníkem v Prachaticích (tehdy
roŽmberských) a r' 7462 v Poděbradech

I I

Slovutnému panu Johanesovi' pálě z Rozemberka najvyšŠirrru pisaři
a přieteli mému milému, buď daný.

Službu svú zkazuji' pane Johanes milýt JakoŽ ste mne buli prosili za
vosk, i vězte, Že jest nynie velmi drach pro tento mor bul; i ještě lacin nenie.

10

1 5
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Než budete-li rádi chtieti r'osku lacinómu, kúpímé vám o světie Alžbětě
v Vratislavi. A nezištiť nic na vás, to sh]cdáte!

Také o salrritcr' sem juš psal' tiem dlúhu meškáni tlebudete. Talré jeho
viem u jednoho fortrtatta, slóve Štěrba, a neviet se Lakově, karn s rrím dieti.
Pude-li k várn' nebeřt'e veltni draho! Jestliže v), nekúpíte, tedy bych já jei
vám také kúpil, terch dobrý! A chtiel by ocle mne vzicLi na to zbožie mýdlo,
bave]nu a jiné věci. A iá bvch Tvé milosti o to dobi.e srovnal. A jest jeho
clevět centrréřů.

Také, milý pane Johanes, tu senr juš svý odpor proti Pustotovi páně
milosti poslal, i prclsímt Tvé milosti jalio svého milého přietele, coš by na
..[vé milosti bulo, že se ráčíš přičiniti a př.imluviti, nebo mi se od toho Pustoty
velká křivot,a děje, toť pak najlépe milý pán bůch vie. A také něgdo jemu
pomáhá' ješto potorrr uzřiete bochdá zkerze velké počty. I věřímť vám jako
milému přieteli, že se ráčiš o mě s pilností přimluviti, chciť toho ším dobrým
zasluhovati rio mé smerti. Nebo bůch vie, já senl o tom jeho žalobě listovém
nevěděl; bul bych se jemu jinak proti páně rnilosti vysti.iehel a pervé Žalobú
utekel. Mámeť každý dosti s tiem Pustotú činiti, nebot on svťt lichotri
žádnému právě nerrčini.

I)atum l. řeboni sa}lato post feslutn Ludrni lc 5l  letě e|c.
Suna s .l.řeborrě etc.

3 Službu suú zkazuji (ttt. uzkazuji) poroučím se _ 4 clrach dralrý. - 5 o soětie AIž-
bětě: 79. l istopadu _ 6 nezišlÍt trczís|<ánr. nevytlčlám

7 o salniter o sanytr, lcclel i  (potřebný k výrobě střelného praclru); juš j iž; tíem
dlúhu meškd.ní nebudete na to rrebrrclete rntrset cllouho čekat - 8 neuieť se takouě, kam
s ntmdiel i  nikteral< neví, l iatrr se s nírn rná podít, co s nírn r lrá dělat _ 70 terch trh,
kouptš, příleŽitost ke koupi - 1I bgclt o to,.. srottttal dohotl l ,  zprostředkoval b5'ch -

72 centnéřů: ccrrtnéř'(100 l iber) tnčI nčco pi 'r.s 51,4 ltg
!} 31lý odpor... poslal vztrcsl své 1lrávrtí nírrtr it l l1.; proti Pustott luť.. nrínč'n rožm.

bcrsl iý po<ldaný _ 16 lt říuota l i ř ' ivcla, be zpráví - 17 zkerze ... počtg v-Ýpočty, spekrrla-
ccmi - 18 o mě z:r trrě; s pi lností horl ir 'ě; šínr vširrr - 19 zasluhoual i odsluhovati, od-
pláceti; o tom ieho žctlobt\ I istouém o té jeho žalol lčt I istern, o torrr jeho ža]obnírn l istě -

2o bul bgch sc iemu.,, ttgs|ř ie}rl a perué žalobú utekel l l1. l  br.t l l l  se lnrrvylrnuladří-
ve nal i  podal žalobu -27 l i ,chotú podvodem, bezprílvím -22 prduěsprávnč'' spravedl ivě,
podle zákona

23: Dáno v .fřeboni v sobotu po svátkrt Lrrclrni l1. i l l  .  roku a|rl. (tj. 18. září 1451)

Po zn ámky  e c l ičn í

L i s t y

L i s t y  p o l i t i c k é

( o p o v ě d n ý  l i s t  J i ř í h o  z  P o d ě b r a d  o  l d ř i c l r o v i  z  R o ž r n b e r k a )

originál l istu (s pečetí) v SA v'f řeboni. I{is|or. 1365. Na téže signatuře t 'aké
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lti na to zbožie mýdlo,
e srovnal. A jest jeho

proti Pustotovi páně
ho přietele, coš by na
mi se od Loho Pustoty
e. A také něgdo jemu
ty. I věřÍmt vám jako
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n jeho žalobě listovém
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t drahJ. -5 o suětie Alž-

o prachu); iuš již; tiem
.8 neuieť se takouě, kam
tá děIat _ 70 terch trh,
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Puslotoui: nríněn rožm.
počtg výpočty, spektrla.
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lm jeho ža|obním I i s tě  -
yclr se rnu vyhnul a dřÍ-
rÍuásprávně, spravedlivě,

tu atd. (tj. 78. září745t)

oŽrnbe rka )

Na téže signatuře také

souvěký opis tohoto listu' Vydat Fr. Palacký, AČ 5, 1862' 268.269. Vydání Bl.
Rynešové, Listář a listinář oldřicha z RoŽmberka, sv. 4, Praha 1954, sv. 222-223,
vychází z výtahu zachovaného v SA v Třeboni, Histor. 1531.

13 přtměří] przímirzi rkp

( o p o v ě d n ý  l i s t  Z d e ň k a  z e  Š t e r n b e r k a . I i ř Í r n u  z  P o d ě b r a d )

Soudobý opis v SA v Třeboni, Histor. 1951. Vyclal F.r' Palacký, AČ 4, 1846,
136-138 (s mnohými nedostatliy).

Nadpis o rkpe na konci listu; rnarkrabí] u rkpe konec nečitelný * 13 přísahu (po-
dle ost.)| przeiahu rkp _ 27 li hanbč] u rkpe konec slot,a porttšen - 35 o vás r1cp] o nás
PaI_57 o to] otto rkp -77 duostojnější| u rkpe konec sloua nečítelný - 78 milostivě|
a rkpe uprostied porušeno - 81 spravedlivě] i1lrar,vedliwe rlcp, u1lnech. Pctl

( U t r h a č n ý  l i s t  Z d e ň k a  z e  Š t e r n b e r l r a  V i k t o r í n o  v i  M i r r s t e r b e r s k é m u )

Souvěk1. opis v APH (dř' Kap. PraŽ.) xxxl\: 3 (dř. Z 1. fasc' X). V1'dal Fr'
Dvorský,  AČ 20, 1902,553.557.

PřidrŽujerne se edice, i ktlyl rná zřejmé rreclcrstatk1'' 1lrrrtrržt: rkp je jiŽ na tnnoha
nrísteclr poškozerrý, lla i ncr)itclný.

1 Zdeňka] Zdeňka rÁ.p; Šternberka] Sternbergka rkp - 5 a rÁ'p] í Duor _ Ll a
křesťanstva] akakrz ie i tan i twarkp; inýnierkp] inenie Duor_21 sedvěstě] | iegei t
(škrlnuto) dwie |tie rkp - 25 na rně] namnie rkp (tak i ddle) - 30 mi rkp] mně Duor -
32 kdes rkp|kdež Duor; musil rkp] musils Duot _ 49 tžeš] l lzeis rkp _ 82 při rkp]
pro Door - 90 širocí duovodové rkp] svědci (?) Door

( L i s t  k r á l e  J i ř í h o  r á d c ů m  k r á l e  M a t y á š e  K o r v í n a )

Zapsáno v tzv. Kanceláři krále Jiřího v praŽské UK XXIII D 172 (dř.ive v Lob-
kovické knihovně praŽské), s. 735.736. otis]<l Fr. Palacký, AČ 1, 1840' 490-491
a v AČ 5, 1862, :]07.308.

37 coŽ nárn slíbil rkp] coŽ jest nárn slíbil PaI-39 i r/cp] a PaI - 40 i jiné věci rkp]
ještě jiné věci Pal - 43 k němu o to mluviti r/cp] o to mluviti Pal

( L i s t  P r o k o p a  z  R a b š t e j n a  o l d ř i c h o v i  z  R o ž r n b e r k a )

originál l istu je uloŽen v SA v Třeboni, Histor. 888. Je psán na dvou nestejrrě
velkých listech papíru; na rubu většího listu je kromě adresy ještě obsáhlejší dodatek
(stejnou rukou), který zde neotiskujeme' a seznam osob, zúčastněných na deklaraci.
Úplné znění lislu i s dodatky otištěno r' AČ 2, 1842,433-437; vydala téŽ B. Ryne-
šová '  L is tá řa l is t inář  o ldř icha z Rožmberka '  sv.3,  Pra l ra 1937'  s .  186.189.

7 ochotně] ochtnie rkp_ 27 Sanctitati] S. rlep (pod' d.dle) _ 54 jistě rkp] ještě
AČ, Listdř; Dignitate] D. r/cp - 110 regis Tyr] regio rkp, AČ, Listdř

( L i s t  C t i b o r a  T o v a č o v s k é l r o  z  C i m b u r k a  T a s o v i  z  B o s k o v i c ) 1

opis zachován v tzv. Karrceláři krále Jii.ího v praŽské UK xXxIIÍ D 172
(dříve v Lobkovické knihovně praŽské)' s. 463-467. Naše edice přihlíží též k vydánÍ

-5-_
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Fr. Pa]ackého, AČ 4, 1846, 744-746 a dále k č]ánku B. Křemenáka, o dopisech Cti.
bora Tovačovského z Cimburka, Slovcsná věda 5, 1952' 166-167, kde jsou podle
rkpu doplněna nčkterá místa, ]<terá ve v1.dání Pa]acl<élro ccnzura potlačila. Vydá.
ní B. Václavl<a, Česl<ý listář, Praha 7949,76-79, v1.chází ze znění edice Palacliého

33 Jelrol v rkpe omglent duakrcit (na rozhr. řúdků) - 47 zase stat}<óv podle PaI|
zasekow rkp._52 bys Pal] by |ie rkp - 5l1 lživýclr hanění, kleteb rkp] lstivých hanění,
kleteb lŽivých Pol _ 60 žádný rkp] lra;idý Pol - íj1 Hodnějie rkp] Rozhodnějie Pol-
75 svatokupčiec rkpl svatokupčiec et.c. Pal _ 97 na jevo rkp] na jev PaI _ 98 mister-
ná rltp| niterná Pal - 700 ač mi] u tkpe duakrrit (na rozhr. řcidkti) - 103 jaks mi bez
písma r/cp] jak by tni z písnra Pal

S o u k r o m á  k o r e s p o n d e n c e

( P ř Í m l u v a  J a n a  J i s k r y  z  B r a n d ý s a  u  D c r m a Ž l i c k ý c h )

Rukopis je v okresním archívrr v Horšovském Týně' sign. I B 1042. Vydal
Fr. Palacký, AČ 4, 1846, 231.

4 Lapkal Lappka rkp

( o  m a n ž e l s k é  r o z e p ř i  Z d , e ť t k a  z e  Š t e r n b e r k a )

origináI listu .Iana z Hradce oldřichovi z Rožmberka je v SA v Třeboni, CR,
ze Šternberka 6' Vydal Fr. Palacký, AČ 4, 1846' 9-10 a B. Rynešová, Listář ali-
stinář'oldřicha z RoŽmberka sv. 3. Praha 1937. s. 150.

( o  l o v e c k ý c h  a  j i n ý c h  z á b a v á c h )

I-originál l istu je v SA v'Iřeboni (CR' z Michalovic 2,registratura). Vydal
J. Kalousek, AČ 14, 1895, 9.

II - List je v SA v Třeboni (CR, z Rožmberka 16, registratura). Vydal J. Ka.
lousek, AČ 14, t895,27.

III - Korrccpt l istu je v SA v Třeboni (CR, z l1oŽmberka 17, registratura). Použi-
to části j irrého listu' na jehoŽ rubu zůstala adresa na oldi' icha z RoŽmberka a přeškrt-
nrrtá slova: Janoui poručena jeho matka mr1rÍ. List vydal J' Kalousek, AČ 14, t895,27 '

3 ihned] nadepsdno nad škrtnutým gynak - 4 ještoť] gezitot rkp _ 6 rád] rat rkp;
některé] nektere r1cp

IV - List je v SA v Třeboni, Histor. 1693; na rubu je připsáno stejnou rulrou:
přiepis listu pdně starého, pozdější rukou: Descríptunt. Vydal J. Kalousek, AČ,7,
1867 ,208 -209 .

4-7 se, bolru děkuji'.. dávám, žet] u rkpe škrlnuío, Kalousek neotiskl - 6-7 Tvé
milosti] t. m. rkp (pod. i ddle) _7 za slouem jíŽ škrtnuto o rkpe wczera _ 20 přeškrl-
nuto pťtvodtti daloutiní: feria V ante Nativitatem Christi anno Domini etc. LIIlIto

V - opis l istu je v náčrtcích Vácjava Březana (žil asi v l. 1550-1618) ke gene-
alogii rodu Kaplířů ze Sulevic, SA v Třeboni, CR, Kaplířové ze Sulevic 7 (z r,
1611), s. 3-4. otisl<l J. Kalousek, AČ 14, 1895, 102.

Pozrlní opis má četné znaky v jazyce doby vzniku listu ještě neobvyklé.
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O dopisech Cti-
767, kd.e jsou podle

cenzura potlačila. Vydá-
znění edice Palackého

zase statkóv podle PaIl
r/tp] lstivých hanění,

r/tp] Rozhodnějie Pal -
na jev Pol - 98 mister-

,, řddkt1) - 103 jaks mi bez

ických)
'Týně, sign. I B 7042. Vydal

erka je v SA v Třeboni, CR,
|0 a B. Rynešová, Listář a li-

alovic 2, registratura). Vydal

, registratura). Vydal J. Ka-

rerka 1 7, registratura)' PouŽi.
licha z Rožmberka a přeškrt-
J. Kalousek, AČ 14, 7895,27.

l] gezitot r/cp - 6 rád] rat rlcp;

tu je připsáno stejnou rukou:
. Vydal J. Kalousek, AČ, 7,

, Kalousek neotiskl - 6-7 Tvé
, o rkpe wczera _ 20 přeškrt-
anno Domini etc. LIIlIto

I  as i  v l .  1550-1618) ke gene-
Kaplířové ze Sulevic 7 (z t,

listu ještě neobvyklé.

{Z  roŽmberského  souk romÍ)

I - originál listu uložen v SA v Třeboni (CR' z RoŽmberka 11, registratura).
Vydal Fr. Mareš, AČ 14, 1895, 45. K dopisu je přilepen užší prouŽek papíru s do.
datečnou poznámkou (otiskujeme ji jako post scriptum).

7 milosti] milo|t r/cp; Račiž] raczis r/cp - 13 neodvezú] neodweiu rkp

II . List Janovi z Hradcc (bez označení adresáta) je v SA v Třeboni (CR'
z Hradce 6, registratura). otiskl Fr. Mareš, AČ 14, 1895, 48-49.

5 před dobrá škrínulo rvelrni; o kněhách] okniach rkp; ještě] giezÍltie rkp (též
ř, 7) _ |L Novin. ..) přípisek na rubu listu psaný iinou rukou

III _ originál l istu je v SA v Třeboni (CR, z RoŽmberka 26, registratura).
Vydal A. Rezek, AČ 7, 1887, 215-2Í6 a A. Sedtáček, Hrady a zámky sv. 3, Praha
1884, s. 14 (č' 11). List je poškozen; doplňujeme shodně s edicí.

3 synovské] S.. .|ke tkp porušen - 6 a] u rkpe duakrdt (na rozhraní řddků)

( Z  l i s t ů  p a n í  P e r c h t y  z  R o ž m b e r k a )

Listy jsou v SA v Třeboni (lichtenštejnské odd. registratury genealog.). Vydal
je A. Sedláček, AČ 11, 1892.

I - cR, z Lichtenštejna 18; vydání s. 250. Nedatovaný list psán asi koncem
listopadu 7450. - List je na několika místech jiŽ nečitelný, při rekonstrukci se přidrŽu-
jeme edice.

10 dietětem] dietetem rkp _ t6 očima] otczyma rkp _ 29 viec] wietcz rkp -
31 vánoc] wanotcz rkp _ 34 uhoniti rkp] uhoniti, aby se mnú mluvil Sedl

II - CR'zLichtenštejna 37; vydání s. 261-262. Nedatovaný list psán kolem
r. 1453; adresátem je Jindřich z Rožmberka. List je poškozen (okraj odrolený).
Při rckonstrukci se přidrŽujeme edice.

17 Ujmeš] u rkpe poškozeno _ 42 Paní Perchta| dopsdlto v Ieué polouině unln[16 ̂ i'-
ta strdnkg; podle edice je lÍst bez podpisu

III  -  CR'zL ichtenštejna55;vydánís '268-270. Nedatovanýl is tz let  1459.1460;
je mÍsty poškozerr. List psal, jak pisatelka výslovně podotýká' německý písař' který
česky neuměl. odtud matení sykavek tvrdých a měkkých' znělých a neznělých
a záměny znělých a neznělých retnic, jakož i matení retnic vůbec: wgch: bych (26)'
hanwg : hanby (28)' bial : psal (23). Na obtíže při rozlišování retnic ukazuje i to'
Že několikrát začal psát slovo nesprávně; tak přecl slovem brzo je škrtnuté p (9)'
před Ďudu škrt,nuto wu (29), pted budete škrtnuto w (52), pÍeď buch škrtnuto wu (34).
Forreticky píše zed Úgerna : Žeť věrný (7), zed wgerzí: Žeť včří (3o), nebdge: nebť
je (a0) aj.; skupinu hlásek t(ť) -v s na Švu slov píše zpravidtra jako c.. laczem: ját
jsem (9)' bgcze: byť se (20) atd. Neznalostí jazyka je zaviněno i množství písař.
ských chyb a zkomolenin.

1 z Rožmberka] rozbcrka rlcp (též 44) _ 2 buď dán] b. d. rlcp - 3 bratře] Bratr-
zíe rkp (psaní -ie|-ge pouažuie i ddle jen za pisařskou osobitost) - 4 sircel |irtzie rkp
(též 11) _ 6 začl zat rkp _ 7 v tom] toom rkp; Žetl zeď rkp (též30) - 8 za všecko]
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zawÍeko r&p; rrevydávaj] rrewydayway r/cp _ 9 jáť sem] yaczem (n. yatzem) rkp; sli
bila] zlybila rkp; rozomímť] rozemymt rkp _ 7o žeť sei žecze 1n. zetze) rkp; chóe] che
rkp (stejně 25, 29, 38); radú] radw (n. radav) rrpi eino1 

""y"yuy 
rkp; av iásce]

awa|cze rkp (Ize číst i jako: a vás chce) - 17 žel g|e rkp; s-vetit<ri1 zweliku rlcp; vósircej weriiczye (n. weriitzye) rkp _72na mně Žádal] náme iadal rkp; žet|zedirkp;
viery] weri rkp; příznivosti] prziinywofty r/cp _ 15 zpuosob i|., Že1 o ikpe neni - lz ni-
ž'ádné| ny|iadne r/cp - 18 zač) ||acz rkp; jejJ gie r/cp - 19 k němu] k nemw rkp (též
28); má] mam r/cp (lze rozumět také: náo.); bude] bvude (n. bvnde) rkp _20 za.viece
přeškrtnuto |tebe; B1'é se] bycze rkp; smluvil] im1w5,l rkp _2I v tom Sed/] lťsÍ pošlro.
zený, čdst už ugpadla - 22 chtěli] chyely rkp; vuoli Sedl] '..y rkp (poškizeno);
zvláště] zla|tye rkp - 23 psal] bial rkp; písař] pyiar rkp; ktetýž šed't]-....yz rkp (po.
šlcozeno ) ; neumí] nemwy rkp (lze čtst také: nemluvÍ) _ 24 k. . .] poškožený ii't; j.;i-u
sebránkovi] gvegynruw iebraknowy rkp; purkrabí] purkawy it..p _ zs 

"by...1 
posl.*

zený list; tobě] toby r1cp; nechtěliť sú] nechnyelyczw rrp; póititi; poczy rkp- |poško-zeno)_  26mo l r ] i .  1 .ohoéSed/ ]n roh . , . o t r kp  (poškozeno) ;bych ]wych  r kp_27nu , ,
se je] pan czege rkp; hněval] hnyew. . rkp (poškozeno) _ 2s ha;by]tranwyrkp;trpě.
ti] trpy ,ty rkp (poškozeno); jáť sem] yaczem rkp; řekla] rzeka ikp -29 budu] přerÍ
tim škrtnuto wu; A von] awo. rkp (pošIcozenol; věřiti] wyerzydty ikp; nežli to jest]
nezytogeiit rkp-30 rozuměti]. ozwrnyety rkp (poškozeno) -3t přátelsky] przatel . ký
rlcp (poškozeno,/; odpověd] obpowierl r/cp; měj] mey r/cp _ 32 neměj] němey rkp; ž,áá-
né] iiadne r/cp; vyvadit je] wiwaditie rkp _ 33 pošli] poz|y rkp; nemeškajž] neme|-
kayi rřp _ 34 dámť Sed/] . ..t rkp (poškozeno); buoh] buh rkp; chtěla] chyóla rkp -
35 A prosím SedI] . , proii.m rkp (poškozeno); tebe] thebe rkp (též 36)i dobré] dobiey
rkp _36 prosÍm] . rofim.rkp (paškozeno); pro buoh] probw rkp; ať' ly] aáuy rlcp;
na tom] natho rkp (poškozeno);nescházelo] nezhaze|orkp_37 najdále] náaaytyerlcp;
muožeš] muzeš rkp; naše přátelstvie] naie przatelfky rkp; nezrušilo] nózrzw1ytó rrp-
40 Pošli] polly rkp; pstruhuo] p|ruhw l*p; nebé je] nebdye rkp (molžno čísÍ: nebtě; -
41 měj se] mye|c rkp;k tomrrlo] kt. muto rkp (poškozeno,l;postu] pa|lu rkp -42 vě-
í:il] wyerz .l rkp (poškozeno ); psa7at' sern] pialacz em rkp; 

" 
,'ótit.ii 1we . yr<u rkp (po-

škozeno); Žalostí] za|oty rkp _43 s velikú] iwel ... rkp (poškoze"ó1_ +s proti něáu]
protynemu rkp; nehodném] ncporlne m (možno číst též: nepodobném) rkp - 46 v tomi
twom (n. twem) rkp; raden a pomocen] radem apomoczem rkp - 47 byr] bytie rkp
(možnočíst jako: by l i  je);doufá] towar/cp (možnočísttéž: trván ' tbá);k;ě ib iskup]
kn5'e5 1'iip'op rkp_48 r'ratislavský, u vás je] wratiilavikw rkp; modlitvu] modliň
rkp- 49 věděli] wyedelyr/t7; tu] to rkp; pros] proz rkp; k^mému] knemu rkp -
50 vuoli] wuly rkp; dobré] rlobrey rkp (pod. ř.52); jakož i tebe rŘp] rozumi se asť.. ja.
kož i tebe prosím; u velikém <louÍání] welikem (n' -om) aowány rtp (před weti-
kem š/crťnuÍo welikey) _ 51 tohoto] tohohto rkp; nebť se] nebcze 

"t,p 
_ sz budete]

před tim o rkpe škrtnuÍo w - 53 jestližeé by] geftli zeclly rlp - 54 ať b5'] atb5zdt rftp(koncooé -dt slabě škrtnuto); zrušila] zrwiyla r/cp

( Z  l i s t t 1  A n e ž k y  z  R o ž m b e r k a )

I - originál l istu (bez clata, rra l istě tužkou připsáno: 31. 7. 1465) jc v SA v Tře-
boni CR, z Lichtenštejna 67. Vydal A. Sedláček, SbornÍk historický (Hist. klub)
t883' s' 116 a A. Sedláček, AČ 11, 7892, 275-276. List je pošlrozen, část papíru vr'-
paclla, doplňujeme podle edice.

1 RoŽmberka] Rozmbergka r1cp (stelně ř' 9)

II _ opis l istu z lístopadu 1467 nebo 1468 (v rkpe na okraji připsáno tuŽkou:

238

13. 11.  1468,1
pisných parr
stránkování),
A. Sedláček'

7 panou

III  -  01
(podle pozd.
A. Sedláček'
(lépe).

1 m n ě ,

I - O r i
reš, AČ 14,

II - Lir
Po strt

západního)
skerze, perue
Písař listu ]
sch (nngruif
píše sykav!

1 Rozt
rkp; L|ž|>ě
7 psall pha
rrp - 11 st
poflall rkP
hvietc-huv



lczem (n. yatzem) r/cp; slí-
cze (n. zetze) rkp; chcel che
tě] czynyey rkp; a v lásce]
s velikú] zwe]iku rkp; ve
te fadal rkp; žet) zedt rkp;
bil' Že] u rkpe nenÍ. - 17 ni-
k němu] k nemw rkp (též
n. bvnde) rkp -20 zaviece
- 21 v tom Sedr] rrsl poško.
:d1] ...Y rkp (poškozeno);
kterýŽ Sed/] ...yz rkp (po-
k..'] poškozený list; jejímu
W-v řkp * 25 aby. ..] poško-
'; pójčiti] poczy rkp (poško-
l bych] wych rkp _ 27 pánť
28 hanby] hanwy rkp; trpě-
] rzeka rkp _29 budu] přcd
erzydty rkp; než|i to jest|
' -31 přáte lsky] przate l .  I<r.
32 nemějJ nemeyr/cp; žád*
\y rkp; nemeškajŽJ nemef-
h rkp; chtěla] chyela rkp _
rkp (též 36); dobré] dobrey
bw r/cp; ať by] adby rtcp;
- 37 najdále] nadaylye rkp;
nezrušilo] nezrzw|ylo rkp *
e rkp (možno čísl.. nebtě) _
l/; poslu] pailu rltp - 42 vě..
s velikú] iwe. yku rkp (po-
oškozeno) - 45 proti němuJ
rodobném) rkp - 46 v tom}
n r/cp - 47 byll bylie rkp,
: trvá n. tbá); knězbiskup]
w rkp; modlitvul modlitw
p; k mému] knemu r/cp -
tebe rkp] rozumí se asi.. ja-
t) dowany rkp (před weli-
nebczc rkp - 52 budetel

"kp - 54 aé b5'] atbydt rkp

31. 7. 1465) jc v SA v Tře*
ík historický (Hist. klub)
poškozen, část papíru v1.

13. 11. 1468, podle Rezka, AČ 14' 1895, 159, byl psán 15. tistopadu 1467) je v ruko-
pisných pamětech Světeckého z r. 1759, díl 1, s' 447 (nebo 449 podle pozd.
stránkování), uložených v SA v lřeboni, sign' A 22. Dopis otiskl v plnénr rozsahu
A. Sedláček, SbornÍk historický (řIist. klub) 1883, s. 116 (s ttěkolika chybami).

7panoušku (podle ř. 11)] Janouškued_ 71 uzřím] Uz|tŽimrkp

III _ opis l istu je v 1. díle rukopisných pamětí Svi.tec]<ého z r. 1759, s. 119-120
(poclle pozd. stránkování s. .1.21.-722), rrložených r. SA v Třeboni, sig. A 22. otiskl
A' Sedláček, Sborník historický (Hist. klub) 1883, s. 177 atýž, AČ 11. 1892, s' 279
(lépe).

1 mně ÁČ] mie rkp

( o  d r o b n ý c h  h o s p o d á 1 ' s k ý c h  z á l e Ž i t o s t e c h )

I - originál listtr je v SA v Třeboni, CR' Hrůzové z Chelčic 3. Vy<lal Fr. Ma-
reš, AČ 14, 1895, 49.

II _ List je v SA v Třeboni, \rT IB 7B 22c' Vydal Fr. Mareš, AČ 14, 1895, 59.
Po stránce jazykové je tento list zajímavým svědectvírrt jihočeského (n. jiho-

západního) nářečí; plně zachovává průvodní lokál e rr slabičrrého r, I (bauelnu, terch,
skerze, perue, smerti, tl!]střiehel, utekel) a v participiu slovesa býti ná u (bul, Duli atd.).
Písař listu byl pravděpodobnč zvyklý na psaní německých textťr: š píše někdy také
sch (nagwí|chimu : najvyššímtr) nebo sřt (|him: ším, všírrr); rra několika místech
píše sykavky písmenem h (phal: psal, uhieti : vzieti, ohiete : uzřiete).

1 Rozenberka] Rorenberka rkp; najvyššímu] naywiichimu rkp _ 5 chtieti] chie
rkp; Alžbětě] al|bietic rkp _ E v Vratislavi] Vratiilawi rkp; sbledáte] hledate rkp -

7 psall phal rkp (lze ogkltidat i juko: ptal) - 10 A chtiel byl achielby rkp;' vzietilvhietSr
rkp _ 71 srovnal] froíInall rkp - 1'3 Pustotovi (srou. ř. 15)] po|totowi rkp - 14 poslal]
poilall rkp - 17 uzi'iete] vhiete rkp (Ize uuažouat i o čtení: rrviete za půu. rukopisné
hviete-huviete or1 trvěděti) - 18 clrciť] chit rkp; ším] ihiru rkp -27 činiti] chinity rkp

na okraji připsáno tuŽkout
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PRÓZA HISToRICKÁ

V oboru historické prózy se dále pěstují všechny druhy, které byly vypraco-
vány v období revolučního vzepětí. Zůstává i dvojjazyčnost této tvorby, ale česká
tvorba je proti staršímu období ještě víc v popředí; rozrůstá se zejména kvantita-
tivně. Hlavním projevem tohoto rostoucího zájmu o českou historickou prózu u ši-
rokých vrstev jsou zápisy prostých kronikářů, kterým doba poznamenaná napja-
tými událostmi vtiskla v době odlivu revoluční vlny do ruky pero. Tak vznikají
a množi se drobné kroniky. Nemají ovšem cenu jen dokumentární, ale i literární,
protože byly psány přímo ve víru událostí nebo jako vzpomínka ještě živá a žhavá.
Protože vznikaly zpravidla bez literárních ambicí, dokládají lidové vypravěčské
umění, nespoutané pravidly školské rétoriky. Pro tyto vlastnosti je příznačný ze-
jménasoubor Starýchletopisůčeských, důleŽitýzvláště tím, Že dokládánebývalou
šíři zájmu o soudobé politické dění' stejně jako nebýva|ý zájem širokých vrstev
o zazrlame\ání d ůležitých událostí.

Nejcharakterističtějším znakem historické prózy zůstává zaměření k přítorn-
nosti a těsné sepětí s publicistikou. Tak je plynulýpřechodmezi relacemi, kronikami
a pamětmi; jednotlivé druhy se prostupují. Proto také ukázky neseskupujeme do
zvláštních oddílů. (Prlučení o jednotlivých druzich historické prózy vizzde v 1. sv.,
zejména na s. 472 a 477.)

RELACE o  PosELSTVÍ oo  ŘÍue 1447

Toto poselství bylo důležité proto, že šlo opět po dlouhé době o jednání s před-
staviteli řimské církve, tentokrát však ne jiŽ s basilejským koncilem (ač ještě stále
trval), nýbrŽ s papeŽem Eugeniem IV. Papeži měla být složena poslušnost za pod.
mínek příznivých utrakvistům, tento cíl byl však předem zmařen, neboť umírající
papež přijal 7. února toho roku mezi jinými i poslušenství Českého království, které
mu sloŽila rožmberská strana (srov. o tom list Prokopa z Rabštejna oldřichovi
z RoŽmberka zde na s. 2l0n.), praŽská kapitula, universita a plzeňský lantfrýd
(územní správní jednotka); poslové českého zemského sněmu přišli do Říma pozdě,
jiŽ za nového papeŽe Ntikuláše V. Zprávu o poselství sloŽil nepochybně jeden
z obou literátů' kteří se poselstva zúčastnili, buď Matěj Louda z Chlumčan, nebo
spíš mistr Petr z Mladoňovic.

Poslové jiŽ jmenovaní, od královstvie Českého ku papeži vyslaní' tak jsú
pověděli a napsati káza|i:
|.j Slyšeli jsme na cestě, jedúc do Říma, a tak jsmy zpraveni od Prokopa
Rabštajna, že to nepodobné jest, by byl Rokycan arcibiskupem, a tak že
páni čeští neprávě činí proti své cti, že po vás jinak praví, a jinak píší tajně
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v svých listech; a proto majít se zač styděti. Item Prokop Rabštajn řekl'
žektoŽ bude arcibiskupem, vydá kletbu na ty' kteÍiž drží záduší, a nedá jim
knězi posluhovati svátostmi a jinými potřebami spasitedlnými, jinak musí
zase vrátiti záduší. Item Že to záduší arcibiskupstvie pro tak dlúhý čas,
jakoŽ práva káŽi, spadlo jest na papeŽe. Item kteraké jest Rokycanovo
volenie? Kdež máte listy od kapitoly pražské? ovšem mluveno jest k ně-
komu, aby se v to arcibiskupstvie uváza|. Item král řimský s kapitolú
pražskú podal již toho arcibiskupstvie někomu jinému, ješto toho papež
Mikuláš potvrdí.

Item když jsme přijeli do ŘÍma, Žáda|ijsme od papeže zjevného slyše.
nie přede vším kněŽstvem, i nemohli jsme toho od něho jmieti, neŽ Že jsme
puštěni toliko před něho, před papeže a př'ed kardinály.

Item tento legát jest prvé vydán do Čech a do těchto zemí, neŽ jsmy
do Říma přijeli. Item praveno nám v Řimě od znamenitých osob, že s námi
nevěrně a neupřímě se ukládá. A dali nám toho znamenie' ješto jsme tak
shledali, Že to tak jest. Item zapověděno v Římě, aby kněŽí naší strany
nesvětili. Item praveno jest před papeŽem, Že ti, kteříŽ přijímají krev boŽí,
jest jich málo a nejsú tří spolu věrni.

Henricus doktor, mistr svatého paláce římského, takto k nám mluvil:
,,Mnohot jest křivolakého v České zemi; musil by k tomu býti Vlach aneb
někto múdrý jiného jazyka, aby to napravil. Protož proste za to papeŽe,
at vám takového dá. Nebt jest k tomu Eugenius mieřil, abY ten kalich
u vaší zemi sstavil... Item řekl ten doktor, Že papeŽ muož změniti svaté
čtenie a také muož svatému čtení jiný rozuom dáti časem a místem. Item
ten doktor řekl, že přijímati tělo boŽí pod jednú zpuosobú aneb pode dvěma
nenie přikázanie boži. Item: ,,Však vám neposvětí Rokycany, leč toho
kalicha ustúpíte... Item:,,At, Rokycana sám jest před papeŽem; bylť jest
hlava všech bluduov v Bazilí; takJi jest ještě' ať se z těch věci vyvede
a vočistí... Item: ,,Radějí by byl Eugenius dal sobě mozk z hlavy vyliti aneb
papežství zbýti s tiemto nynějším papežem Mikulášem, nežli by Rolcycanu
světil; však by blúdil' by jeho světil, a já bych chtěl také na tom umřieti...
Item: ,,Almania a Germania, to jest země němečské' mají vás za bludné
a vždy k tomu hledí, aby na vás to kacieřstvie opraveno bylo... Item: ,,Byli
jsú jiŽ někteři před vámi a již jiných čekámy ještě, Že ten list váš nenie ode
vší země, kteréhoŽ jste podali papeži s jeho kardinály, a budete proto
spáleni... Itenr: ,,Však vyznáváte nepochybeného biskupa, musíte jeho
poslúchatit.. Item: ,,Zdali chcete k Felixovi a k koncilium? od něho nic
nevezmete, neb sám nic nemá! Což vám ten dá? ProtoŽ radímé vám, proste
papeže za arcibiskupa a přijměte boho, kteréhoŽt papež vám dá... Item:
,,Kto by tomu nerozuoměl, kteří oň stojí, o toho Rokycanu? Jediné ti,
kteříž jsú z jeho šibalstva a kteří drží kostelni zboži, ješto by on jim z toho
nic neřekl... Item: ,,NeŽ by papeŽ Rokycany potvrdil, radějše by vašeho
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poslušenstvie se zbavil i vašich duší spasenie. Než dieJit Rokycana poslu-
šenstvie a ve všech věcech státi bude naučeni papežovu, budet potvrzen;
jinak budet v klatbě i s těmi, ktoŽ se jeho přidržÍ...

Item kardinál svatého Anjela do Čech vyslaný takto k nám posluom
mluvil: ,,opustte ten kalich a sjednajte se s kostelem římskýml Však doka-
vadž se nesjednáte, vždy Němci budú vřieti a papeŽe popúzeti, a nikdy
nebudete mieti pokoje ! Všakt přijde ten čas, že toho kalicha musíte nechatil..
Item: ,,Přijedu k vám já a naučÍm vás vieře, a zvláště tábory... Item: ,,Ať
Rokycana nechá toho kalicha, budet arcibiskupem a duojdet, kteréhožt
bude chtieti, duostojenstviet"

Item: ,,o tom Rokycanovi mluvi k nám mnohé věci. Nechť jest vzsku-
šen, kdyžt já k vám přijedut..

Item mluvil k nám ten kardiná|.. ,,Ktož by věřil Krista pána nebýti
bohem a č]ověkem, a papež držal tak anebo kostel římský, tehdy ten ne-
zhřešil by, ale byl by pro to spasen' a papež byl by zatracen... Item: ,,Mnozi
Želejí těch kompaktát mezi vámi učiněných, ale musilo to býti pro pokoj
toho času...

Item týž kardinál přivedl nám básen k duovodu svénru a řka, že lidé
jedni zmokli všickni od deště a zmokše í zb|áznili jsú se kromě jediného;
a ten, když všel mezi ony, a jsa trhán od nich a rván, a nežli by sám múdr
zuostal, radějše vyšel na déšť, aby s nimi bláznem byl, nežli by tak od nich
trpěl. ,,Téži vy učiňte s tú svú pří o kalichu...

Item kardinál svatého Petra takto mluvil: ,,KdyŽ by Rokycana ne-
blúdil' hodil by se nade všeckny jiné k tomu arcibiskupství...

3 na cestě, jedúc do Řtma: české poselstvo se na cestě do Říma setkalo s Proko-
pem z Rabštejna, který se vracel z ŘÍma, kde byl spolu s Eneášem Silviem jako posel
římského krále Fridricha III.; umírající papež Eugenius IV. dosáhl rra obou poslech
slibu, že Fridrich zruší ochranu basilejského koncilu, což znamenalo vítězství strany
papežské nad stranou koncilu, ochotnou k reformám církve, pro Čechy pak ohrožení
kompaktát' s koncilem sjednaných, ale papežem nepotvrzených _ 3-4 od Prokopa
Rabštajna: Prokop z Rabštejna podal o svém jednání zprávrr v listu oldřichovi
z RoŽmberka, daném v Mariboru 2. května 1447 - 4 nepodobné nevhodné, neprav-
děpodobné _ 5 neprdoě nesprávně, nenáležitě; že po ud,s jinak prauí, a jinak ptšt že
prostřednictvím poslů vzkazuji do Říma něco jiného, než píší (oldřich z Rožmberka
byl veřejně pro Rokycanu, tajně však proti němu v Římě intrikoval) - 6 ltem dá-
|e _ 7 ztiduší: označeni církevních statků, které si u nás v průběhu husitského revo-
lučního hnutí většinou př'ivlastnila šlechta _ 9 zd'dušÍ arcibiskupstuÍe patronace nad
círk.statky arcibiskupství_ 10 spadlo iest na papeže připadlo papeži, tj' jedině papež
měl právo arcibiskupství obsadit - 11 |ťsÍy od kapitolg pražské: svatovítská kapitula
měla právo volit arcibiskupa; Rokycana byl však zvolen shromáŽděním kněžstva
podobojí _ t2 krdl římský: Fridrich III.' byl králem od r. 1440, císďem aŽ od r'
1452,zermře|r. 1493 _73 ještotoho ato _1.4 papež Mikuldš: papeŽ Mikuláš v. (1447
až1455) bylzvolennedávtro předtím (po zemřelém Eugeniovi IV.); zmíněným kan-
didátem praŽského arcibiskupství byl zde sám Prokop z Rabštejna
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75 zjevného veřejného _ 78 tento legd't: katdínál Jan Karvajal; iest prvé tsgdtin
dříve byl ustanoven _ 79 znamenitých význačných - 79-2o že s nd.mi neuěrně a ne-
upřtmě se ukltjdd Že s námi mají falešné a neupřímné úmysly _21-22abg kněžt na-
ší strang nesvětili: aby italští biskupové nesvětili utrakvistické kněze _23 nejsútří
spolu uěrni ani tři se neshodnou navzájem ve víře; natážka na věroučný zmatek, při.
pisovaný českým utrakvistům

24 llenricus doktor: Jindřich Kalteisen, dominikán, který jako kolínský' inkvizi.
tor vystoupil r. 1433 v Basileji proti Pražskému artikulu o svobodném hlásání
s]ova boŽího:' mistr svatého palcice římsltélto: titul papeŽského poradce v teologických
oLázkácJa _ 26 jazgka národa, národnosti _ 27 Eugenius'. papež Eugenius IV. (1431 aŽ
1447);r.1439bylbasilejskýmkoncilem sesazen' ale rozhodnutí koncilu neuznal _
28 abg sslauťl aby odstranil; suaté čteníe PÍsmo svaté, bibli _ 29 rozuom smysl;
časemamístent podle časových a místních okolností * 33 aí se uguede ať se ospra-
vedlní - 34 mozk mozek _ 35 zbýti pozbýti, ztratlti; s tiemto ngnějšim papežem sLej-
ně jako nynějšÍ papež - 36 bg jeho sudlll kdyby ho světil; jd bgch chtěl také na lom
umÍieti já bych také raději umřel, neŽ abych k tomu nechal dojít - 37 Almania a
Germania (lat.): dvojí název pro země německého jazyka _ 38 opraoeno napraveno'
uvedeno na správnou cestu _ 39 iiných čekdmg jiné očekáváme; míněni poslové
strany roŽmberské (podjednou), která tajně vyjednávala na vlastní vrub s Římem
(viz zde na s. 212) - 4l ugzntiudte nepochgbeného bi,skupa.. utrakvisté uznávali tzv.
apoŠtolskou posloupnost, tj. nepřetržité odevzdávání biskupské hodnostijiŽod dob
apoštolských (sami neměli biskupa, a tak neměli nikoho' kdo by vysvěcoval kně-
ze) _ 42 k Felixoui a k koncilium: papež Felix V. byl dosazen koncilem basilejským
r. 1439 místo sesazeného Eugenia IV., který své sesazení nikdy neuznal (papeŽ Felix
neměl r. 1447 žádnou moc a sám koncil byl již také v rozkladu) _ 46 z jeho šibalstua
z jeho chásky, ti. z jeho sekty (utrakvistů); kostelnt zboží cirkevnÍ statky _ 46-47
ješto bg on iim z toho nic neřekl proLože on (Rokycarra) by jim to (držení statků) nevytý-
kal _ 48 die-liť Rokgcana poslušensÍpťe učiníli Rokycana slib poslušnosti _ 49 sÍcÍli
bude naučent bucle se stále řídit návodem

51 kardindl suatého Anjela: karďinál Karvajal (kaŽdý kardinál měl titulárně
jederr z římských kostelů a byl podle něho nazýván) * 52 siednaile se s kostelem řím-
ským smiřte se s římskou cÍrkvÍ - 58 uzskušen vyzkoušen, přezkoušen - 60 l{risla
pónanebýti (podlel.at.) že Kristus pán není _ 65 přiuedl... k duooodu suiřnu uved]
jako své zdůvodnění, argument1 lcÍsen podobenství, přirovnání - 68 radějše raději -
70 kardÍndl suatého PeÍro.. Mikuláš z Kusy (1401-1464), astronom a filosof, cli-
plomat ve sluŽbách kurie, r. 1452 byl v čele papeŽského poselstva vyslán do Čech

RELACE o  PoSELSTvÍ Do ŘÍua |462

Situace, za niž došlo k tomu poselstvi, byla ještě významnější než.r. |447.
Papež Pius II.' který se r. 1451 v Benešově (ještě jako Eneáš Silvius v u|oze zá-
stupce řírnského krále Fridricha III.) osobně seznámil s Jiřím, stále si žádal
slavného slibu poslušenství Českého království, nebot doufal, že dojde k úplnérnu
vyrovnání českého utrakvismu s římskou církví. Jiří vypravil poselstvo ke konci
února 1462. Předními osobami v něm byli katolický kancléř Prokop z Rabštejna
a utrakvisté Kostka z Postupic a mistr Václav Koranda mladší, od něhož pochází
i zpráva poselstva; byla čtena na srpnovém pražském sněmu' na němž král Jiří
osvědčil nepovolnos-[ vůči papežským politickým plánům. Ukázka podrobné relace
líčÍ průběh předběžných důvěrných jednání.
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Když sme přijeli do Říma v středu o suchých dnech v postě, hned tu
sobotu poslal jest pan Prokop Rabštejn Fantina biskupa ku panu Zdeňkovi
Kostkor'i azkáza| po něm, žepapeŽ chce, abychom sama dva přišli toho dne.
I stalo se jest. Tu před papeŽe přišedše' mluvil jest pan Prokop Rabštejn
takto: ,,otče svatý, posláni sme učiniti poslušenstvie a poctivost od krále
našeho, nejjasnějšieho Jiřího, tak jakož jest obyčej jiným kniežatóm a krá-
lóm a jakoŽ jeho předkové činili sú; to učiniti hotovi sme, když se libiti bude
Vaší svatosti...

odpověd papeŽova: ,,od vašeho krále neslušie mi přijieti poslušenstvie
t,ak jako od jiných kniežat a králóv křesťanských, neb královstvie jeho
nenie v jednotě s cierkví jako jiná královstvie, ale odděleno jest v řádiec}r
od nie. A král váš z té roty šibalské a bludné vyzdvižen jest, a když měl
korunován býti' kardinál svatého Anjela poslal k němu dva biskupy z Uher;
ti jeho korunovati nechtěli, leč by př'isáhl státi pod poslušenstvím cierkve
jako jiný král křesťanský; bludy, kacieřstva a oddělenie v řádiech aby z|<azi|
v svém království a lid ku poslušenství aby navedl a navrátil. A.že jest ještě
toho nesplnil, poněvadž ten zlý člověk Rokycan ještě káže lidu přijímati
pod dvojí zpósobú, králová na jeho kázanie chodí a sám král na den Božieho
těla, opustiv procesí kostela pražského na Hradě, v procesí bludné a kacieř-
ské Rokycanově chodil. Protož nám nenie slušné přijieti od něho poslušen-
stvie, leč to splní, coŽ jest přisáhl; a vy na to učiníte přísahu, Žetak burle.
Pohleďte, co jest učinil král Ladislav ještě sa dietětem, když sú dobřÍ a praví
křesťané s procesí s boŽím tělem chodili; učinil jest před božím tělem velikú
poctivost, jakoŽ na to slušie, poklek na kolena; ale kdyŽ jest Rokycarr s svými
šel, uzřev, stál jest kleknúti nechtě. V tom přistúpiv jeden řekl jest: ,,Králi,
proč neklekneš před boŽím tělem?.. odpověděl: ,'Já před božím tělem rád
klekám, a|e Žeje v rukú zlých lidí' neučiním toho... Tento ještě sa v mladých
letech, odtrhoval se od těch, ale král váš, věku jiŽ dospělého a sa múdrý
a opatrný, nedbá; a mohl by, by chtěl, od nich se odtrhnúti a byl by tiem
velmi zveleben, jakož sern jemu to radil. kdyŽ sme spolu byli v Benešově na
sněmě etc...

Pan Prokop Rabštejn a pan Zdeněk Kostka vecešta: ,,otče nejsvětější,
s tiem, s čím sme posláni, to učinÍme rádi a hotovi sme; ale to, co nám nenie
poručeno, učiniti nemóžem...

PapeŽ vece: ,,Dám vám čtyři kardinály' uhodte s nimi v některaký
prostředek a my' což bude s naší ctí a stolice této, rádi to pro krále i pro
královstvie učiníme...

Potom pak v neděli přišedše k kardinálovi nicenskému, kdeŽto přijela
sta dva kardinály, jeden svatého Petra a druhý svatého Anjela, tu kardrná-
lové kázali sú samým pánóm před se vstúpiti, kdežto kardinál svatého
Anjela takto mluvil: ,,Král váš, ač jest sliby a přísahy učinil při svém
korunor'ání, také potom i v Senezi po svém poslu i po listu, těch neplní aniŽ
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drží; neb ještě rozdělenie a bludové vždycky stojie a trvají v jeho králov-
ství, a těch nedbá zkaziti netoliko v lidu, ale ani na svém dvoře, poněvadž
chová a trpí u svého dvora ty' ješto tak přijímají pod dvojí zpósobú, a to jest
blud. Chová také kaplany toho šibalstva a bludu; králová jeho zjevně při-
jímá, a sám král kterak přijímá' v tom se tají, toho nevieme. Item řekl jest
král váš, Že ne mečem, ale múdrostí to královstvie chce vyvésti z bluclóv
a chce je přivésti ku poslušenství; my ještě žádné múdrosti jeho nevidíme.
Kterakž tehdy od něho móž přijato býti posltršenstvie aneb kterak jeho
slibóm móž věřeno býti? ProtoŽ vy, máte-li moc a rozkázanie, abyšte to
k konci přivedli, položte v ruce nejsvětějšieho našeho i v naše rlu.ce Z strany
krále i královstvie všecko to, což jest při tom rozdělení, bludech i oclpor-
nostech. A potom, bude-li čeho otec svatý žádati na vás, jest milostivý, jest
otec, neoslyšít Žádostí a proseb synóv svých...

odpověd Rabštejnova: ,,Nejsme s jiným posláni, jediné učiniti poslu-
šenstvie a poctivost, a také některé prosby vznésti; o nich pan Zdeněk
Kostka s mistry sú svědomější nežli já. Tot oni, když tomu čas bude polo-
žen, vypravie: ale což se dotýče poslušenstvie, to mně napřed kázáno
učiniti... _ Potom vyšli sú a po malé chvilce sám pan Rabštejn vstúpil jest
před kardinály a vyšed od nich vece ku panu Kostkovi: ,,Kardinálové
pravie, že žádným během poslušenstvie neburle přijato, leč prvé }:uclú
slyšeti prosby...

V úterý sami páni, přijedše k kardinálovi Nicenovi, dali sú mu list od
krále; on poděkoval jest, že král má jeho v své paměti. V tom pan kancléř
mezi jinú řečí mluvil jest takto: ,,Poctivý otče, jakož otec nejsvětější a kar-
dinálové dotýkali'že pán náš král opovrha procesí kostela praŽského' i chodí
za Rokycanú, nechtějte sobě toho tak bráti, bytonto činil z potupy, ale někdy
bývá tuto a někdy ondeno;an bržpři větčích svátciech viece bývá nahoře.
A jakož viete, Že dvój jest lid v Čechách, a král náš jest pán obého lida,
muší oboje snášeti. Nebo přídržel-li by se jedné sbrany a jí nakládal, strach
jest' by mu Se druhá nezprotivila...

K tomu kardinál vece: ,,Poněvadž sta zmienku udělala, mušímt pově-
děti, hle, co se je dnes stalo. od mnoho let Francúzové neměli sú útočiště
k stolici apoštolské, a již král jich ve všem poddal se, slíbiv všecky ty, ktož
by to chtěli zrušiti aneb proti tomu mluvíti, Že chce takové tresktati. A máte
věděti, žev zemi Francké jest jeden a sto biskupóv, opatstvie mnohá a pre-
látstvie veliká. A duchovní toho skutka králova nechtěli dopustiti, ale zpět
proti tomu sú usilovali; ale když jest král chtěl,pohleďte,ač koli mnoho jest
prelátóv a jich pomocníkóv' co se je stalo. Tak také, by váš král chtěl, brzo
by muohl uvésti, což by chtěl, a zvláště poněvadŽ všickni znamenitější,
múdřejší' mocnějši, také doktorové a lidé velicí učení sú v jednotě kostela
římského a bludóv těch nedržie v přijímaní pod dvojí zpósobú, ale z oněch,
kteříŽ ty bludy drŽie v přijímani pocl obojí zpósobú, sú lehcí a neváŽní
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85 a kněŽie jich neučenÍ a nevážní. viclěli ste, jaká se je franckému králi sláva
stala: i váš král bylť by zveleben, byt též chtěl učiniti a staviti ty bludy
kacieřské a těm, kteříž sú té strany, nenakládal. Což pak dotýče se té pro-
cesi, váš král netoliko že jest podál, ale by pak bylo za dvěnebozatřimíle,
mělť by jeti, nežli za těmi bludnými choditi jim ku pochvale a ku posilnění...

90 Ve čtvrtek pak ráno páni přijedše ku patriarchovi, kterýŽ ochotně je
přijal a ctil, mezi jinú řečí pan Rabštejn mluvil takto: ,'otče nejsvětější,
račte se přičiniti' abychom slyšenie mohli mieti etc. Item viete, že v našern
království sú dvojí lidé: jedni, kteÍiŽ prostě stojie v jednotě svaté cierkve,
a druzí nic; a s obojí strany sú velmi mocní. Máte také věděti, že náš král

95 nejjasnější miení a chce konečně ty k jednotě cierkve svaté přivésti. A bycht
nebyl toho jist a docela svědom, nechtěl bych před vámi toho jinak ani
směl praviti...

V pátek pak, zavolav papež pana Kostky samého, mluvil k němu
mnoho řečí a v tom i toto: ,,Budete-li prositi za podobné věci, stanet se

100 viece, než prositi budete; pakli za jiné, svoláme kardinály, bratry naše,
a s jich potazem a radú což bude usúzeno, to vám bude pověděno. Divím se
tomu, že tak velmi stojíte o ta kompaktáta, ano již sú minula aniŽ mají
moci, neb v nich stojí ,toliko těm, kteříŽ obyčej měli aneb mají.,' a tako-
r'ých jest málo a jiným nenie dáno. Item pravÍ se v kompaktátiech: ,když

105 by prosili a žáda|i, má svátost dána býti., ale vaši kněŽí dávají dietkám,
kteréž ani sebe zkusiti, ani prositi mohú; a poněvadŽ oni tak mnoho proti
kompaktátóm přestupují v tom, sú kompaktáta zrušena. A máš věděti,
pane Kostko Zdeňku, žet nejsú dopuštěna jinak, jediné pro tvrdost jich,
jakož jest Mojžieš udělal Žiaom na púšti, aby tiem spieše mohl pokoj

110 v zemi býti; a ten když by uveden byl, aby od takového přijímanie přestali
a sjednali se s cierkví. Také by pak které moci byla ta kompaktáta, však
jest to v naší moci zdvihnúti je pro nětco lepšieho. Item praví se v kompak-
tátiech, že jest koncilium mělo moc dáti kněžím rozdávati, buclúJi za to
prositi Čechové a toho žádati, a|e že sú neprosili ani žádali. Pakli sú prosili,

115 ale koncilium toho jest nedopustilo, neb sú proti tomu dekret udělali a ten
sú do Čech poslali, a protož kompaktáta nemají moci...

Biskup jeden, sa při tom, táza| se jest pana Kostky: ,,Pane Zdeňku, to
přijímanie u vás držie-li z pobřebnosti spasenie, čili toliko, Že jim jest dopuš-
těno od koncilium?..

120 Pan Zdeněk odpověděl: ,,Někteří sú v Čechách praviece, Že z potŤeb-
nosti' kdyŽ by toho čas byl a miesto, a Že se milosti viece béře pod dvoji
zpósobú než pod jednú; a jiní sú, jenŽ toliko držie to přijímanie z pójčenie
koncilium, a těch jest málo... ,*s , 4,

Tehdy papež vece: ,,Proti prvniemu sú kompaktáta zjevně a o druhém
725 bude okázáno, že nic nejsú kompaktáta, anlž mají které moci.A by pak byla

kaké moci, máte našeho rozkázanie poslušni býti, neb tato stolice má moc
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složiti a změniti, coŽ bieše ustaveno, jakŽ se lépe bude viděti k spasení lid-
skému...

Pan Kostka vece: ,,chtěl bych při tom něco pověděti, jakž bych chtěl
130 vymluviti a jako by mělo býti...

Tehdy papež vece: ,,Pověz, však my rozuměti budem...
Pan Kostka vece: ,,Račte miesto dáti kompaktátóm pod tiem během,

jakž sú nejprv vydána, a bude.li tak, jakoŽ pravite, že nic nejsú, okázáno,
Čechové praviece, že moc mají, braňte toho. A to poznáJi král náš i králov.

135 stvie, že moci nemají, snáze budú moci vašemu přikázaní státi; ale Vaše
svatostrozkáže-li, aby nechána byla kompaktáta, a dóvodu žádného nebude
okázáno, strach jest, Že nesnáze veliká vznikne. Také nechali-li by Čechové
tak snadně a opustili přijímanie pod obojí zpósobú, dóvodu Žádného na to
nes}yšiec, že nemhbýti totro,by\oby zje.vno a pTa\eno' že si\ oŇ šůe\\b\uš,

tlt t'\ac\eš\rie t. i^e stt.\sN!té, t. s1tan e{ůil Ř, as\u1sr trl ási' \rateŤol áŇ a. kleti.. .

K tomu papež odpovědě: ,,Bóh jesťna nebi a my na zemi; božie máme
cti a chvály hleděti, a ne své. Ale bóh nejviece libuje a chce poslušenstvie,
a protož viece máte hleděti ku poslušenství neŽli k své cti, předkládajíce
sobě před oči Saule, krále židovského, kterýž viece k své cti hledě než ku

|45 poslušenství padl jest a královstvie odjato od jeho rodu. Tak, nebude-li
prostého poslušenstvie a neučiníteJi, jakŽ se vám rozkáŽe, a od těch bludóv
neodstúpíte.li, odvoláno i zkaženo bude i kráI i královstvie. A viete, Žet, to
mohu učiniti...

Pan Kostka k tomu vece: ,,V Čechách pravie, Že majíce a držiece kom-
150 paktáta vždycky sú v poslušenství a v jednotě svaté cierkve, neb co činie,

to dělají z úmluvy, z pochváleníe a z vóle koncilium bazilejského...
Tehrly papež otáza| se pana Kostky Zdeňka: ,,Chceš.li ty státi pod

poslušenstvím a toho přijímanie nechati?..
Vece pan Kostka: ,,Chci zóstati, jakož mám obyčej a v čem sem zrostl...

155 Vtom papež poslal po kardinála svatého Petra, aby s sebú přinesl
kompaktáta. Svému také komorníku kázal jiné kniehy přinésti, i vzav je
vece: ,,Tyto kniehy dal mi Papúšek' v nichŽ mám kompaktáta a mnoho
běhóv těch, ješto sú se v Čechách dály... A otevřev je řekl jest: ,,Viz, toé
stojí v kompaktátiech, že měli Čechové žádati a koncilium mělo dáti; a že

160 sú nežádali, nenie jim dáno ani dopuštěno...
Tu kardinál svatého Petra vece: ,,Byli sú poslové čeští v Bazilí, pro.

siece za ten artikul přijímanie svátosti boŽie pod obojí zpósoba a za jiných
sedm artikulóv, ale koncilium jest nedopustilo jim toho...

Při tom papež několik kusóv vokázav a vše k tomu, že kompaktáta
165 moci nemají, vece: ,,Pane Zdeňku, zóstaň a buď v tom, jako sú tvoji otcové

by l i t "  ; .
odpověděl pan Zdeněk: ,,Však mój otec také přijÍmal pod obojí zpó.

sobú...
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Tehdy papež: ,,Ale buď tak jako tvój děd a praděd...
Pan Zdeněk vece: ,,Zóstanu tak, jakž sem počal...
PapeŽz ,,Viz, odkud jest počátek vzalo to přijímanie, Že od mistra

Jakúbka, mistra dětinského v gramatice' ne od někoho velikého a znameni-
tého aneb učeného. Co jeho následujete? Stójte v jednotě s cierkví svatú
a budete zvelebeni, král, královstvie i vy nad jiné lidi i královstvie...

175 Kardinál svatého Petra mluvil při tom: ,,Chci pověděti jedno. Četl sem
mnoho písma od času svatého Petra aŽ do těchto časóv a nenalezl sem, by
kdy tiem obyčejem přijímal lid obecný od kněží pod dvojí zpósobú, jako
vaši činie; ale toto sem četl, že v prvotní cierkvi svaté při velikých hodech
a svátciech biskup, z svého biskupstvie svolav lid do města hlavnieho, tu

180 sám rozdával pod první zpósobú a potom jiný pod druhú. A pro tu příčinu
ještě se velicí kalichové nalézají, v nichž bieše krev boží posvěcována pro
lidi, a ti kalichové měli sú u sebe čiepky aneb řápky, po nichž krev božie do
menších kalichóv býváše nalévána. Item otec svatý při hodech velikonoč.
ních dává také laikóm, kteÍiŽ sú při tom, tělo božie pod první zpósobú

185 a jeden z kardinálóv krev boži z kalicha pod druhú zpósobú rozdává. A ty,
pane Zdeňku, byl-li by při tom a žáda|, bylot by i tobě dáno téŽ i s tvými,
ale u vás jeden kněz rozdává pod obojí zpósobú, a to jest proti cierkvi...

K tomu pan Zdeněk vece: ,,PoněvadŽ tak pravíte, tehdy nenie blud
přijímati pod dvojí zpósobú...

190 Vece kardinál: ,,Kto praví, byť byl blud, blázen jest; ale totoť jest
blud' by viece milosti bylo pod dvojím zpósobem neŽ pod jedním, jakoŽ
u vás pravie...

Pan Zdeněk vece: ,,Tehdyt já tak zóstanu, poněvadž nenie blud...
Vece kardinál: ,,Lépe jest státi v poslušenství a v jednotě cierkve svaté

195 etc."
Tyto řeči ten den pan Kostka pověděl panu kancléřovi a on řekl: ,,od

téhož kardinála já sem též řeči slyšel před několiko lety v Novém Městě...

7 a středu o suchých dnech u postě: 70. bÍezna; v postním (tj. předvelikonočním,
jarním) kvatembru (čtyřdennÍ půst v každém čtvrtletí); hned tu sobotu: 13. března
1462 _ 2 Prokop Rabštejn: Prokop z Rabštejna, český kancléř, představitel kato-
l ické stranyvesluŽbáchkráleJi řího (vizzďe nas.210); Fantina biskupa: Fantíno
de Valle' původem Ital' tehdy úředník krále Jiřího a člen českého poselstva (bisku-
pem nazýván omylem); Zdeňkoui Kostkoui: Zďeněk Kostka z Postupic' čelný před.
stavitel utrakvistického panstva, důvěrník a přítel krále Jiřího' vedle Rabštejna a
Korandy přednÍ osoba poselstva - 3 papež: Pius II. (7458-7464), Eneáš Silvius Picco-
lomini; samadua (duál) sami dva (tj. Rabštejn a Kostka) _5 učiniti poslušenstuie a
poctiuost prohlásit poslušnost a prokázat úctu (jménem královým)

9 přijíeti přijmout -17 o řddiech v obyčejích, v pravidlech -12 z té rotg šibal-
ské a bludné ugzduižen jest: Lj. byl zvolen z utrakvistů - 73 kardindl suatého Anjela:
Jan Karvajal; v době korunovace krále Jiřího r. 1458 byl papeŽským legátem v Uh.
rách a ke korunovaci poslal svým jménem rábského biskupa AugustÍna a vácov-
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ského biskupa Vincencia _ 75 abg zkazíI aby zničil, potlačil - 16 abg naoedl aby přř
vedl, uvedl zpět - 18 króIoud: Johana z RoŽmitálu, manželka krále Jiřího - 22n.: udá-
lost se stala 20. června 1454 _29 bg chtěl kdyby chtěl _ 30 u Benešouě na sněmě: r.
1451 byl Eneáš Silvius zástupcem římského krále Fridricha III. na sjezdu v Bene-
šově' kde se osobně seznámil s Jiřím z Poděbrad

32 uecešta (ďuál) pravili _ 35-36 uhoďte s nťmť u některaký prostředek dohodněte
se s nimi na nějakém kompromisu

38 k kardinóIoui nicenskému.. ke kardinálovi Bessarionovi _ 39 jeden suatého Pet-
ra a druhý svatého Aniela: Mikuláš z Kusy (srov. zde na s. 243) a Karvajal _ 40 samým
púnóm pánům samotným, jen pánům (bez průvodců) -42 o Senezi v Sieně _ 43 roz-
dďIenie rozkol (církevní) _ 45 chouti má ve svých sluŽbách - 46 zjeuně vetejně - 50 teh-
dg tedy - 52 nejsvětěišieho našeho: tj. papeŽe _ 53 při odpornostech ve věcech odpo-
rujících římské církvi

58 s mÍsÍry..míněni členové poselstva, mistři praŽské university, Váctrav Koranda
(autor této relace) a Václav Vrbenský, k nimŽ se v Římě přidal i rádce krále Jiřího
Antonio Marini; sú suědomějšÍ lépe vědí; kdgž tomu čas bude položen kdyŽ pro to bu-
de stanoven čas - 62 žddným během na žádný způsob; prué dřive, napřed

64 u úterý: tj. 16. března 1462 _ 65 kancléř: tj. Rabštejn; Kostka byl tehdy
mincmistrem _ 66 poctiuý ctihodný (jako oslovení) - 67 dotýkali zmiňor,ali se - 68 Ďyí
on to činil že by to dělal _ 69 an brž ' , , uiece avšak on. . . spíše; nahoře: tj. na I{radě,
při cÍrkevních slavnostech stra'ny podjednou _70 duój jest lid: tj. utrakvisté a kato-
licí _77 naklddal stranil, pÍá| - 77-72 strach iest, bg mu se,.. nezprotioila jest se obá-
vat, aby se mu nepostavila na odpor

75 krdl 7Íc1r.. francouzský král Ludvík XI. zrušil krátce předtím beze všech
výhrad tzv. pragmatickou sankci z r. 7438, důleŽitou oporu autonomních snah fran.
couzské církve; francouzské poselstvo bylo právě v Římě den před popisovaným
slyšením Čechů (15. břczna) slavnostně přijato ve slyšení _ 77 a zemi Francké: ve
Francii _78 dopustitÍ dovoliti, dáti svolení - 78-79 zpět proti tomu sú usťloualť usilo-
vali o opak, snažili se to zmařit _ 81 uuésti zavésti _ 82 kostela řimského římské cír-
kve - 84 lehct má|o významní - 86 sÍcuÍÍÍ odstraniti, učiniti přítrŽ _ 88 poddl opodál
(král sídlil na Starém Městě a kato]ické bohoslužby se konaly na Hradě)

90 ku patriarchoui: míněn druhý (vedle Bessariona) řecký kardinál Isidor,
patriarcha cařihradský _ 96 docela suědom dokonale zasvěcen - 96-97 nechtěI bgch. . ,
ani směI nechtěl bych a ani bych se neodvažoval

101 s iťclr potazem a radú aŽ se jich dotážeme a poradíme se s nimi - 703 kteřiž
obgčei měIi aneb maji: jde o formulaci ,,qui talem usum habent,. (kdoŽ takový
obyčej maj|), což pak bylo ze strany katolické soÍisticky vykládáno' jako by se
tím rozuměla jen dočasná platnost kompaktát, tj. do vymření těch, kdo r. 1436 přijí-
mali podobojí - 106 sebe zkusili zpýovati své svědomí, rozhodnouti se _ 108 dopuš-
Íďna dovolena, povolena _717 abg siednali se aby se shodli, smířili _ 772 zduihnúti
vzlti zpět, zrušiti _773 rozdtiuolť podávat přijímání (podobojí) _ 174 ani žddali ani
nežád'a7i _ 7t5 koncilium toho jest nedopustťto.. výhrada dalšího jednání mezi Čeclry a
koncilem se týkala závaznosti přijímání podobojí z pÍil'<azu Kristova, o lčemž
koncil 23. prosince 1437 jednos|ranně vydal dekret, že přijímání podobojí nenÍ uloženo
příkazem Kristovým;tento dekret však velká většina utrakvistů neuzna]a za platný

7t8 z potřebnosti spasenie jako věc poti'ebnou k spasení _ 722 z pójčenie koru:t-
IiumprotoŽe bylo povoleno koncilem _725 okdztino prokázáno, dokázáno _126 kc}té
nějaké _727 složÍti zrušiti; bieše ustaueno bylo ustanoveno _730 vgmluuiÍi vysloviti

|32 pod tiem během stejně, tím způsobem _ 135 uašemu přikdzaní stdti zachová-
vati váš příkaz _ 139 bglo bg zjeuno a praueno bylo by zjevné a říkalo by se - 14o hod-
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ně náůeŽité, právem - 142 líbuie... poslušensÍuťe má rád poslušnost, těší se z posluš.
nosti - !44 Saule Saula; podle bible první izraelský král' zavržený bohem pro neupo-
slechnutí boŽích příkazů _ t57 z pochodlenie ze schválení

755 po kardÍndla pro kardinála_757 Papúšek: Jan Papoušek ze Soběslavě' bý-
valý farář týnský' jerrž po dobytí Prahy Jiřím z Poděbrad r. 7448 uprchl do Jin-
dřichova Hradce a s nímŽ se Eneáš Silvius seznámil nepochybně za svého pobytu
v Čecháclr r. 1457 (viz zd'e na s. 132) _ 758 běhóu příběhů, událostí - 161 u Bazili:
v Basileji, kďe jako čeští poslové jeďnali t. t437 mistr Jan z Příbramě a mistr Prokop
z P|zné _ 764 kusóu článků víry _ 767 mói oÍec.. Vilém l(ostka z Postupic, jenŽ 6.
listopadu 1436 zahynul před Hradcem Králové

t72 Jakúbka.. mistra Jakoubka ze Stříbra; dětinského a gramatice nepříliš pokro.
čilého v gramatice, tj. v nižším vzdělání - 777 pod duoji zpósobú.. ve skutečnosti by-
lo v římské církvi přijímání laiků pod jednou způsobou zavedeno aŽ ve 73. stol. -
182 čieplcg aneb řdpkg malé čepy nebo rourky _ I90 bgť bgl blud že je (to) blud -
791 b11 uiece milosti bglo ž'e je (moŽno získat) více milosti _ 797 též řeči tytéž Íeči;
v Nouém Městě: tj. za pobytu Mikuláše z Kusy ve Vídeňském Novém Městě r. 1451

TRAGÉD IE  oNDŘn . l E  PUKL ICE

Dějištěm této relace jsou Budějovice, městské středisko českého katolictvÍ na
jilru, jež však (stejně jako západočeský Clreb) dovedly vejít v dobrý poměr s hu.
sitským králem Jiřím. Tento postoj podporovalo i národnostní složení obyvatelstva
(Budějovice byly většinou české) a česká správa. Vlastním představitelem češstvÍ
zde byl zámoŽný patricij ondřej Puklice ze vztuh. Budějovice zůstaly poslušny
krále i po jeho odsouzení papežem 23. prosince 1466. Reakce však vyvolala spik.
nutí, jehoŽ hlavní obětí se v květnu 1467 stal Puk|ice. obraz této události'vrypsal
vlastní Puklicův syn Jan' který byl v době spiknutí třináctiletý (zemřel předčasně
za moru 18. října 1482).

Nazajtří, v pondělÍ po svaté lrojici již ráno byia obec na rathouze.
Poslali jsú páni po Hanuška Graifa neb Krump Endrle a po Dubikara.
I nechtěli jíti na rathouz, pravili, že jich hlava bolí. Několikrát páni po ně
poslali, ale dvorné výmluvy jměli vŽdy' nechtěli jíti' neb jsú věděli' co se má
státi. Neb Dubikar puojčil těm lotruom oštípy i jiné zbroje, neb jsú se tajně
u něho sbierali na otce mého. A Dubikar jměl jest dceru otce mého, ale byla
mu již umřela; a bylo jest věrné přátelsLvo jako Jidáš' jenž pána buoha
zradil. Však než páni počeli mluviti k obci, bral se farář se všemi kněžími
na rathouz, chtíc nahuoru jíti; ale poslali k němu páni, že nemají kd-v' aby
málo počkali. A proč farář tam šel, toho jsú páni nevěděli.

.fak se obec hnerl zbouří. A válka Se byla již v Čechách počela. Jměli
páni pavézy na rathouze, nebo pan Zdeněk škodil a bral v královstvíČeském.
A když se obec tak zbouřila na pány, vzal Plobhanzl najprvní pavéZu
a potom i jiní a běŽeli z rathouzv. A Holport starý hned řekl k Sovovi:
,,Nebudete již nám více rozkazovati' jakož ste rozkazovalit.. I běží hned
někteří k věži, aby k šturmu bili. A tak někteřÍ nadáli se, že nepřátelé táhnú,
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kteříž o tom nic nevěděli, aŽ pak Kašpar, Robmhapa syn' sám na pranéři
zvonil.

Muoj bratr Václav a já byli jsme ve škole, a starší mistr, kantor i jiní
velicí žáci, žádný ve škole nebyl, aniŽ vím, kde jsú byli. NeŽ mistr Tomáš
by.l s farářem i jinými knězi. I běželi jsme také ze školy domuov, ano vokolo
pranéře mnoho lidí stojí s napatými kušemi i ve zbroji a co kdo měl. Někteří
věděli, což se bouří, a někteří nevěděli, aŽ jsú jiní pravili. Tak jeden druhého
namlúval a zavedl. Bouřili proti pánuom. Jedni tomu rádi byli, druzí nerádi.
I mluvil jeden česky řka: ,,Milí páni, nebouřtel A co děláte? Pojďme ku
pánuom, a co ti námrozkáŽí, to učiňme!..Ten krajčí nevěděl, proč se bouřÍ,
jakož jich mnoho toho nevěděli. Počel Valeš řezník a řekl, že pánuom
pomáhati chce a Že s nimi drží. Ihned naň udeřili a ranili ho; a jiní všickni
naň bili a sekali a zranili, že umřel. A muoj otec domuov šel a vzal na se
pancíř a chtěl mezi ně jíti na rynk, chtěje zvěděti, co to nového aneb proč
to bouřÍ. Nenadál se jinak, lež Že někteří nepřátelé táhnú, že tak velmi
k šturmu bili; neb i někteří na věŽi vběhli, chtějíc pověžného swci, že
nechtěl k šturmu bíti. v tom přišla má matka Johana z kláštera, ješto u mše
byla; i slyšela v kostele, že se na mého otce bouří. I přijde domů, an otec ven
chce jíti mezi ně, i prosí ho, aby z domu ven nešel, Že všickni naň křičí.
A otec muoj řekl: ,,Proč by na mne bouřili? Však jsem jim nic neučinill..
A ještě se té řeči zasměje, coŽ mu pravila matka, a nechtěl jí toho věřiti,
než před se mezi ně jíti chtěl; ješto před několiko dny jemu kněz Prokop
pověděl i sestra má Urbanová i jiní lidé, co někteří o něm myslí, též mu
věřiti nechtěl. Potom hned po paní Johaně přišla sestra má Hořická, a jměla
na kaŽdý den slehnúti, prosíc otce plačíc pro buoh, pro matku boží, aby
z domu nevyšel, že jeho chtějí zabiti; téŽ i jiní jemu nedali ven vyjíti. Petr
brníř na rynku mezi nimi byl a Prokop; jměli kuše napaté, ješto nevěděli,
co jest to; než nadáli se, Že jiŽ zrada v městě. A otec potom doma zuostal.
A ti bezectníci nevěděli, by otec doma byl. A mohl jest ujíti, ale nechtěl,
neb jim nic vinen nebyl a nenadál se, by mu bez práva co učiniti jměIi.
I paní Johana stála v uokně; i stoupiv otec za ni na lavici _ neb jsú jeho
uhlédali a teprv tomu zvěděli, Že doma jest, a hned křičeli: ,,Hyn, král
s královnú v uokně |eŽi|,, _ i teprv tomu srozumí. I řekl: n,To vše nám naši
kněŽí jednají!.. I káže nebožtíček duom zavřiti. A obec hned houfem
k bráně jdou a osadí brány a zavřeli město. I podbranný před Píseckú branú
nechtěl jim klíče dáti; i vzali mu mocí a chtěli ho jen zabíti. Potom jdou
hned zase k pranéři houfem. A otec poslal mezi ně Petra brníře, aby zvěděl,
co mluví mezi sebou obec a co se radí. Někteří by snad to rádi stavili; a otec
řekl: ,,Buoh dá, aby dobře zjednalil..

A neŽ Petr brniř zase přišel, v tom vstoupi Robmhap starý u pranýře
na lavici a volá biřicovým hlasem: ,,Milí páni, hleďme dnešní den k tomu,
kdož nám odpuštění od města dal, k jeho hrdlu i statku!.. Tu jest na to

O D
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volal, že jim odprrštčlní clal, kdyŽ jest řekl, kdož by s nimi nechtěl trpěti, že
60 má tři brány odevřené, že muož vyjíti, kterúž chce. A to jesb sám od sebe

otec náš nernluvil, než ode všech pánuov, ješto mu rozkáza|i mluviti. .fo ten
bezecný ztádce na mého otce volal, dávaje jemu vinu. A když to dovolal,
ihned Prindl najprv s něklerými křičel, výskaje k domu běže|, a potom jini
za ním běželi houfem s napatými kušmi i s jinú braní, co kdo měl. A to

65 Prindlovi paní Johana v uoči pravila; ale on přisahal, Že proto běžel, aby
retoval - ale lhal. Hic fuit omnis derselbig gesell.

Tak hned na duom bili, sekali sekerami i jinými věcmi. Ikáže sobě otec
komortr vodemknúti a vzal mne a bratra mého s sebťr do komory a zavte
komoru. A oni vybÍjeli mŤiže že|ezné v domu v uokně, neb dveří nemohli

io vybíjeti; a okolo dvadceti neb třitciti vzeli velikú kládu, i běželi mocně na
duom, chtějíc dvéře mocí vystrčiti. A udělali velikú dieru ve dveřich zadních
a odevřeli sobě př'ední dvéře.

Tu Robmhap zrádce hned přistoupil s některými s|'aršími i s jinú svú
lotrovinú k komoř'e proti veliké světnici, a nevěděli, by tam otec byl; a jini

i5 všudy po domu hlecla]i otce: v marštalÍch v seně a na ponebÍch po všem
domu. A Prokeš byl se v seně skryl v marštali, a oni bod]i oštípy v seno, ale
chybovali se jeho; i všel k Petrovi písaři do jeho domu i skryl se. Paní
Johana s sestrami našimi, s Urbanovou i s Hořickú, stály také u komory
a řekly, že otec není v komoře. Kašpar, Robmhapů syn' s jinými zrádci

80 mnoho řečÍ mluvil i handlivých a řekl: ,,Již jsú dlouho rozkazovali; jiŽ jest
čas, nebudúť více rozkazovati!.. A otec teprv srozuměl jich falešnosti
a zradě. I vece jemu Robmhap: ,,Jsi-li tu, pane ondřeji?.. připánkav mu.
Ale otec mlčel, modlil se pánu bohu. A on druhé i po třetí tázal se. A byl
Hanzl Šerar a Prindl s nim před komorú i jiných plno; v domu, okolo domu'

85 v ulicích, tr souseduo i u Prokše, všudy plno lidí. Potom vece zrádce Robm.
hap: ,,Pane ondřeji' jsi-li tu, odevři a poď ven a neboj se žádného; slibujié
svú čest a víru' žet se nemá nic státi... A tu mu otec řekl: ,'JSem teď... A on
zrádce Robmhap vece k maLeři, paní Johaně: ,,Paní, daj klíče a odemknit..
A ona nechtěla mu klíče dáti. A on veoe: ,,Daj klíče, slibujiť svú čest, svú

90 vÍru, že se mu nemá nic státi... A ona slyšíce, že se tak vysoce zavazuje pode
ctí a pod věrú, že se mtl nemá nic státi, i dá jemu klíče. A on chce odevříti,
i nemuož, nebo otec byl zavřel a že|eznu závoru zatáIl|, jakož podnes u těch
dveří jsú ty závory. I kdyŽ nemuoŽe odevř'íti, i pověděl mu zrádce Robm-
hap: , ,odevř i ,  pane ondřej i ! . .  A on odpověděl: , ,JsemJi j ist?..  a j iž chtěl

95 odevříti. I pověděl mu Robmhap: ,,Počkej, necht tě lépe ujistím!.. Neb kdvŽ
mu paní Johana klíče dala, byl jim všem kázal doluo s schodu jíti; a kdyŽ
bezecník k otci řekl: ',Počkaj, nech tě lépe ujist'ím,.. i šel k schodu a dal jim
nějaké znamení a návěští. A oni hned nahoru zase běželi k komoře a bili,
sekali na dveře sekerami, kladivy velikými kovářskými. A otec vola|

10o německy i česky, Že se dává; i my s bratrem také voláme - nebylo platno.
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A tu Kašpar Robmhap volá k ol:ci z ůkna: ,,Pánio chce se dáti v rytířské
vězení; nejsme rytíři zde, nepřijmem jeho do vězeníl.. A to hned zrádně
lhali, neb zmínka nebyla o rytířském vězeni; neb jsme oba bratří tu byli.
A bratr muoj vstoupí v ůkno a volá a prosí lidi, Že se otec dává. A Hanzl

105 Fišar kývá na bratra a praví: ,,Zvyjebaný z kurvy synové!.. A jiní křičeli
a hanili nás a láli dvorně, ješto jsme nemolrli velikým křikem a hlukem
všecko pamatovati a velikú žalostí, ješto by o tom mnoho psáti bylo.

A otec měl v komoře lebku a ještě v pancíři byl, ješto mezi ně jíti chtěl.
I chvíli lebku na hlavu stavil, chvíli s hlavy a vŽdy se milému pánu bohu

110 modlil a nás vždy prosil, abychom se spolu milovali jakožto bratří a dobře
spolu byli a za něho milého pána boha prosili; a bratru klíče od truhly dal.
Paul kramář přiběhl a chtěl k němu jíti; nevím' co mu iest chtěl povědÍti.
A když se tře mezi nimi na schodě, Valeš řezník uhlédal jej na schodě, i vede
jeho z domu ven, sic by jeho byli zabili. A vyrazili již byli na dveřích komor.

115 ních velikú dieru. I měl otec sudiici v komoi'e, mohl by byl jich několik
zabiti, neŽ ho dobyli, ale nechtěl pro nás, neb by nás byli v kusy rozsekali.
A tak dlouho bili, sekali, až se že|ezné závory sehnuly, a vyskočili' neb jiŽ
i řebříky stavili k uoknu dlouhé a chtěli nahoru |ézti. Když již dveře naň
byli vybili' hned vskočil do komory brníř jménem Hanuš Aufunddahin,

120 udeří naň sekerou i uhodí ho nazad na lebku, že všecko na lebce znáti bylo.
Potom, kdož se jediné k němu dotříti mohl, kaŽdý naň bil, kdo lép mohl.
A vystrčili jej z komory u schodu, strhli mu lebku a podrazili mu nohy
a stáhli ho za nohy s schodu doluov. A on nebožtík vstane; i tepou znova naň
a sekají, kteříž se jen k němu mohli přitříti. A Vencl Schuster, ten mu ruce

125 sekal, ješto rukama byl hlavu přikryl. A Vois tu byl s pavézou a vrhl pavézu
na otce, aby jej tak nemohli uraziti; a oni Voise také raní. Potom Weis
Schneider dá mému otci oštípem v hlavu nazad,až padne' a udě]al mu velikú
ránu. A tak vždy jeho sekají, až jměli, že již umřel. I vezmú jeho za nohy'
táhli ho před duom. A já běžel jsem do světnice 1'yhlédnúti z ůkna, kterak

130 s otcem mým činí; a otec jiŽ tu leží před domem a krev od něho velmi jde.
Mnozí nadáli se, že jiŽ umřel, neb veliká lúže byla krve. I běžím zase do
komory a povím bratru, že jsú otce zabili. A on se mnú jde z komory rlo
světnice, chce z vůkna vyhlédnúti, kterak by otci bylo. V tom přiběhne
Křišťan uzdař s svým synem s některými, a každý měl napatú kuši, i vece

135 k nám: ,,Dajte se, z kurvy synovél.. Tu nás vezmú, abychom s nimi šli,
a vedou nás k faráři. A sestra Elška stojí před domem, třetÍ duom od nás,
jde k nám plačíc: ,,Milí bratří, kdeŽ náš otec?.. A bratr s ní chce mluviti,
a Křišťan uzdař nedal nám s ní mluviti, neŽ káŽe nám před se jíti. A drŽeli
šípy s napatú kuší. Tu nás vedú k faráři, neb se farář byl zavte| se všemi

14o kněŽmi. I pošle předkem k němu, aby ven k němu z kostela šel, neb byl se
všemi kněžmi v kostele; i nechce nás přes kirchov vésti, až faráře uhlédá,
an z kostela šel, i chce do jeho dvoru jíti. I vedl jest nás k němu a dal jest nás



faráři do vězenÍ. Však nemaje na rom dosti, ještě bratra chtěl zabiti; ale
kněz Tomáš zaskočil bratra a nedal mu nic učiniti. A farář nás vzal do svého

745 pokoje.
Zatim jiní lotři v našem domu pobrali kuše i jiné mnohé věci, coŽ [é

chvíle v světnici bylo. Ležíc otec náš tak před domem prosil jest, aby mu
kněze přivedli, že se chce zpovídati. A někdo šel jest po kněze, a přišel jest
kněz Václav Malý. I zpovÍdal se i Žehnal tu svátost, ležící tak na zemi.

150 A bylo jest plno lidí okolo něho; ještě se radili, chtějíc jeho z pancíře svléci
a v kusy rozsekati. Ještě slyšíc to otec prosil jest kněze Václavao aby otl
něho neodešel, prose jeho, aby poslal pro kněze faráře, aby k němu přišel.
Ale farář k němu jest jíti nechtěl, odpověděvši, že nesmí pro obec; však tak
dlouho se to dožádal, že mu obec odpustila k němu jíti; neb jest jeden punt

155 byl zavřen proti otci mému. A nežli farář př.išel,ležel jest otec muoj v mdlobě,
neb omdlel byl; a jiní někteří nadáli se, že již umřel. Však zrádce Weis
krajčí udeřil jest naň voštípem tak, že by mu by| rozrazil čelo' ale kněz
Jakub, ješto té chvíle kustošem byl ve škole, vyrazil mu tu ránu a oštíp
kolenem, Že se ho chybil a udeří vedlé hlavy otce mého na zemi, až se oštíp

160 ohnul. I chtěl jest na kněze Jakuba udeřiti, i ušel mu jest.
Zatím farář přišel. A otec prosil jest jeho, ač jestli co proti němu učinil,

aby mu odpustil a aby jeho do domu dal nositi; neb se bál, aby jeho ještě
nerozsekali. Neb jsú s farářem ve zlé vuoli byli pro nějaké dvory. ProtoŽ
věděl otec, že na faráři mnoho zá|eže|o; neb farář první počátek hněvu byl.

165 Ikáza| jest jeho farář do domu nositi,a sám jest ušel. Než coŽ otec s ním
tehdáŽ mluvil, to já nevÍm; než coŽ nahoře psáno, to jest nám farář sám
pověděl. A Tomášek, kterýŽ té chvÍle městským pacholkem byl' chtěl jest
jeho do domu nésti s některými; a oni lotři chtěli ho bíti; i museli odjíti'
aby je nebili. Však že jsú odpúštěli, aby jeho do domu nesli, i chtějíc jeho

770 do našeho domu nésti, tehdy bezecníci nedali, než řekli: ,,Není nic více jeho,
všecko jest naše!.. A tak jeho nesli k sestře do domu. I nemohli jeho nahoru
nésti pro veliké rány, neb jest velmi zsekán byl; položili ho nazad v domu
u dveří, jako na dvůr jdú. A někteřÍ učinili, jako by jeho pomohli nositi. Neb
otec jměl prsten na ruce s dobrými turkusími, i chtěli mu s prsti vzíti

175 mocí; a|e Že mu ruce byly velmi zsekané, že ho bolely' zkřikl a hned ten,
kdož mu jej sníti chtěl, běžel pryč, neb mu ho vzíti nemohl. Etc.

Vtom obec na rathouz šla a sami sobě novú radu sadili a vze|i z staré
rady šest a z sebe zvolili dvanáct, kterých do rady vza|i, jakžpakkoli věrní-li
jsú svému pánu a králi byli či nic. Neb Jíra na rynku té chr'íle v staré radě

180 byl purgmistrem, i byl ho Robmhap vystrčil; i skryl se. A před tím dobrý
čas vždy s ním mluvil, aby Puklice neposlúchal, ani se jeho drŽal a s ním aby
nebyl. A ondřeje Sovu a Pavla krarnáře, Jana Volhéře Lišovského a Síku
krajčího - ten jest tu chvíli rychtářem byl - jsú je jali. Sovu a Pavla kra-
máře vedli k Peškovi; tu jsú dvorné věci slyšeti museli a Tausesuov syn řekl
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185 k nim, ješto Robmhapovu dceru jměl, jménem Václav, řezník: ,,JiŽ nám
nebudete rozkazovatil.. I jiných dvorných řečí a hánčivě k nim mluvili.
A Pavla kramáře otec byl také před domem s oštípem a chtěl svého vlast-
ního syna zabiti a řekl, Že jest lotr a jeho syn není. Potom přišel Pešek
domuov i jde k nim do malé světničky; a jměl bílý nohavice, ty byly všecky

190 krví postříkaný a zmazané. I vece jim: ,,Již jsme toho z kurvy syna dobili
a zsekali, že dosti jmá!.. A když Kutřéře s Sovú vedli přes rynk, i tu u Peška
a všudy vždy křičel: ,,Nic jsme neučinili, co sme učiniti neměli; pakli kdo to
praví, ten lže jako bezecný zrádce!.. A Hanuš Dubikar a JÍra na rynku,
Tomeš řezník, Václav koželuh i jinejm šesti, těm jsú nic neučinili, neŽ vze|i

195 je zase do rady.

A Václav koŽeluh, JÍra na rynku, Tomeš řezník přišli jsú k otci mému,
Že jest kšaft a poručenství učinil. A pancíř již s něho byli sřezali, neb ho
svléci nemohli, ješto velmi raněn byl, a váza|i mu rány. Zatim přiběhl Hanzl
Šerar s některými staršími i vece: ,,Daj mu chutně bilú košili a poneste jej

200 s námit.. I položili ho do troku; i mluvil k nim otec: ,,Milí páni, nedajte mne
tak šeredně zabitil.. I odpověděl mu: ,,Neboj set..A nesli ho do rathouzu do
sklepu, kdež vězně vsázeli, a tu ho položili a zavřeli jsú a nedali žádnému
k němu; aŽ k noci sestry k němu pustily'

A Weis krajčí s jinými točili v našem domu piva stará i bÍlá' pili, veseli
205 byli; a duom plno lidí a každému piva dosti dali, kdo jen chtěl, i domuov

ženám poslali; a tak celý den pili, a co jsú vypiti nemohli, to jsú la zem
roztočili. A nechtěli sestry ani Žádného přítele do domu pustiti; neb sestra
Buriánová chtěla k mateři, k paní Johaně jíti a Weis krajčí odstrčil ji a lál
řkúce, že ,,vic nic vašeho není... A mátě jen sama nahoře byla a byla břichatá

2t0 s Barború; a okolo ní se točili a láli jí také. I přišla jest potom nová rada
a zapečetili truhly a almary; Sovu a jiné pány vedú do vězení na rathouz.

V tom přijde kněz Václav IVIondl kazatel, maje zbroj na sobě, s velikú
radostí a vejskáním do farářova dvoru. Hned také přiběží mnoho Iidí z obce
k němu téŽ s velikú radostí, chlubíce se, kterak sú mému otci dobrého dali

215 a s nim nakládali. Jeden pravil: ,,Já sem takto učinil,.. druhý: ,,Já jsem ho
takto bil;.. i knězi se chlubili. A jinými mnohými věcmi chlubili se, ještě při
sobě majíce oštípy, pavézy a jiné brani. A já s bratrem leželi jsme nahoře
v komoře a vše jsme slyšeli i viděli, ale velikú žalostí vše, co jsú tu mluvili
aneb kdož ktery byl, pamatovati jsme nemohli. I poslal pro nás kněz Václav

220 a farář, abychom dolů k nim šli. Tu dlouho kněz Václav mluvil jest s fará-
řem cos latíně. Potom káže nám kněz Václav, abychom jemu i vší obci
vězení slíbili. Tu farář za nás slíbí a zaváŽe nás slibem, abychom z jeho
dvoru na krátce nevyšli bez vuole jeho. I musili jsme knězi Václavovi i vší
obci slibovati, a což farář s námi káŽe, to abychom učinili. I nevyšli jsme

225 nikam, nežkdyž farář do kostela šel, tu jsme druhrly s ním šli. Pak ve čtvrtek
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BoŽího těla' kdyŽ s procesí okolo rynktr šli, i kázal nám před boŽím tělem
jíti, neb sám boŽí tělo nosil.

Tu noc v pondělí pustili tajně sestry k otci, že vedlé něho byly vždycky,
a sklep dobře osadili ve dne i v noci. A sedláci okolo něho leželi vždy nad

230 sklepem; tu mému otci žádného odpočinutí nedali; z Yráta i jiní, kteříŽ
k městu přÍslušeli; tlúkli nad sklepern, kladli prkna, tam nosili ' tancovali,
zpívali, křičeli dvorně; vše učinili, aby otec odpočinutí nejměl. Též z obce
na ulici vně vokna učinili a dvorně mu láli a lečimž tam rraň házeli, i hov-
nami, a řit tam strkali a křičeli: ,,Na, jez!.. I Prindl mu řekl: ,,Na, podlož

235 sobě pod hlavu!.. TéŽ i jiní učinili, jakž tu leŽel. Potom často běhali na
sklep, jako by clttěli vylámati, a tlúkli i řekli: ,,Již sme jeden hák vylámali,
dobudem ho již a zsekáme ho v kusyl.. A sest,ry tam před ním plakaly a vše
tam slyšeti bylo, což kdo mluvil. Neb paní Johana byla břichatá a sestra
Eliška, i nejednú před ním omdlely, a měl pro ně zvláštní žalost a je těšil.

24o Však to vše návodem Robmhapovým se stalo.
Potom poslali po kata; chtěli jsú ty pány, ktetíŽ seděli, zmučiti a stínati

a otce mého najprvé; i nemohli nikde kata imíti. A mnozí z měšťanuov sami
se chystali nad nimi katy býti a k nim běželi, je těšili: ,,Jmějte se dobře, již
kat přišel, etc... A jiné mnohé řeči jměli. Bylo by mnoho o tom psáti.

245 V středu pak odehnali všecky od otce, i sestry, a nechali jeho jen sa-
mého ležeti celú noc. A byl jest tu noc velmi nemocen a byl by rád pil; nebylo
tu žádného, kdo by mu podal, sám sobě vzíti nemohl, neb se nemohl hnúti,
a bezecníci nedali mu celú noc spáti. Ráno pak šly sestry k Hořické a po-
slaly a prosily, aby je k otci pustili; a oni dlúho nechtěli. A sestra Eliška

250 uhlédá, ano žádného u vokna není, i jde tu přes ulici: ,,Milý otče, kdo jest
s tebú?..A on jí dá odpověd: ,,Žádlého vedlé mne není, než milý pán buoh...
A tak dlouho sestry prosily, že potom pustili. I byl otec pod kládu spadl
a l.elmě těžce jej sestry zdvihly. A tak obec potom Žádného k němu nepus-
tili, ani lékaře, aby ho nevázal. A prosil jest sestry, aby toho nic nedbaly,

255 Že jemu, bohdá, pán buoh skrze to jeho hříchy odpustÍ; a jestliže ho haněti
neb pomlúvati budú, aby jen mlčely, neb mu se všecko děje bez viny a ne-
právě: ,,odpusť jim milý pán buoh, neb nevědí, co činí!..

Pro jeho věrné slúŽení, ješto mnohokrát hrdlo pro ně váž1| a z panstva
i zemanstva pro ně sobě mnoho rozhněval, pro město, ješto by o tom mnoho

260 se psáti mohlo. A žádný' mladý ani starý, jemu z ničehož vinu nemohli jsú
dáti, ani by co učinil, čelroŽ by učiniti neměl; než aby svú zradu dokonati
mohli.Neb by co najmenšího byli věděli, nebyl by z těch pánuo, kteŤiž týž
u vězení seděli, Žádný živ zuostal, aniž by je byli neclrali. Etc.

l u ponděIí po suaté Troiici:25' května 7467; obecnarathouze shromážděníused-
lých měšťanů na radnici _ 2 pdni městská rada; po HanušIca Grai|a... pro Hanuška
Graifa; on a ostatní jmenovaní byli pl'edáky německé menšiny v Českých Budějovi-
cích _ 4 duorné podivné, divné, nevěrohodné _ 8 |ardř: tehdejšÍ butlějovický farář
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Íňouze shromáždění used-
z Graifa... pro Hanuška
ry v Českých Budějovi-
lhdejší budějovický farář

ondřej, jeden z členů poselstva krále Jiřího do Říma r. 1462, později spolu s budějo.
r'ickou menšinou odpůrce Jiřího - 11 vdlka: odboj panské jednoty proti králi Jiřímu,
vyvolaný papežem Pav]em IÍ. -72 pan Zdeněk: Zdeněk Konopišťský ze Šternberka,
vůdce panské jednoty; škodíI a Óral páchal škod1' a loupeže (na statcích králových
přívrženců) - 73 obec: zde mÍněno obyvatalstr'o rněsta vůbec _ 14 lt Souopi.. ondřej
Sova, člen městské rady, přítel Prrklicůr'_ 16 k šturrnu rra poplach; nadtili se očeká-
vali, donrrrívali se - 77 Robmhapa.. rlalší čelný představitel brrdějovické nť;mecké
rnenšiny

19 .slarší mistr, Icantor představený městské školy' učitel _22 s rtapatými kušemi
s napjatými' k střelbě připravenými samostříly _ 23 což proč - 24 namluual a zaoedl
přemlouval a svedl _ 30 panciř brnění _32 pouěžného sutci stráŽlrého, hlásnélro svrh-
nout _ 33 7.ešÍo kterážto, co - 35 uštclcni naň křičí všichni nru hlasitě spílají _ 38 před se
dopředu, ven; iešto kdyŽ - 43 brníř výrobce brnění -45 bg otec doma bytr zda je otec
doma _ 48 hgn tam - 50 jednajt působí; nebožtiček neboŽák' chudák - 51 osodÍ obsa.
dí (strážemi); podbranný strážce brány _ 54 bg stauili zastavili by - 55 abg dobře zied-
nali aby (n. abyste) dobře pořídili

57 biřicouýmhlasem silnýmhlasem (jako biřic' obecní hlasatel) _ 58 odpttštění'
od' města příkaz k opuštění města (prot'ože rresouhlasili se zachovárrínr věrnosti krá-
li) _ 64 s braní se zbraní _66 abg retoual aby bránil; Hic fui.t omnis derselblg gesell:
Ten b.yl z téže chásky - 70 běželi. mocně útočili s násilím _7t u11strčiti vl,raziti--
73-74 s jtnu suú lotrooinú s ostatní svou lotrovskou čeleclÍ _75 na pcnebích v posc}ro-
dích, v rnÍstnostech v patře _82 připdnkrtu mu osloviv jej ,pane. . 83 druhé podrrr-
hé-87teďzde_95ui is t impř 'esvědčímo j is totě '  bezpečnost i  -98 t t t iuěštÍ znamenÍ,
pok-vn - 70o se ddod vzdává se _ 105 zug jebaný prohnaný

108 lebku přílbrr _ 109 sťauť| stavěl, nasazoval _ 127 kdož se iediné k němu dotřt-
ttmohl kdokoli se jen k němu mohl dostat _126 uraziti poraniti, zraniti - 728 jměIi
měli za to _ 134 uzdař výtobce uzd - 14a přetlkem přeďem, přední stranou _ 14| přes
ktrchou př.es hřbitov _ 744 zaskočil bratra slročil před bratra (aby ho kryl) _ 754 od-
pustila dovoli]a - 154-155 puntbgl zauřen bylo zosrrováno spiknutí - 158 ,tcrrsÍošem
dozorcem - I74 s turkttsími s tyrkysy

777 sadili ustanovili, dosadili _ 786 hdttčittá lranlivřl _ 197 že iesÍ lcsYolÍ a poru-
čenstut učinil a tak učinil poslední vůli a odkaz _ 199 chutně ryclrle _200 do Íroku do
rrecek - 202 nedali žddnému k němu nevpustili k němu nikoho -209 břichaÍd těhot-
ná_222abgchomuězentslíbil i abychom siíbil i ' že se nepokusíme o útěk - 223 na
krdtce zkrát|<a, ttaprosto ne _ 225 druhdg rrěkdy _ 225-226 ue čturtelt Božího těIa: 28.
května 1467 _230 z Vrdta: Vrata (Brod) severových. od Budějovic - 233 uně uokna
venku př'ed okny; duornď ošklivě, hanebně _ 242 netnohli nikde kata jmtti nemohli
nikďe sehnat kata _ 250 ano.'. neni že neni _252 podkltidu:kláda s otvorypro nohy
vězňů _256 neprduě neprávem, bezprávně _257: podle I'uk. 23' 34 _ 258 hrďlo'..
od,žil |trd|o, Život nasazova| - 262 tÚž též

M IKULÁŠ z  pELI_IŘ  t t t l ovA  (B  I sKUPI .C  )
TÁBoRSKA KRoNIKA

Y této latinsky psané kronice je vtělena celá osobnost prvnílto a poslednÍho
táborského biskupa (o něm yizzd'e na s. 56). Kronika není táborskou válečnou his-
torií, nýbrž je obrazem ideového vývoje táborského v protikladu k husitské oÉo^
doxii, představované praŽskými mistry. To již naznačuje její titul' jak se zdá,
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původní: Kronika obsahuitcí při kněžt tdborských i útokg pražských misÍrů proti nt
(Chronicon causom sacerdotum Ta,boriensium continens et magistrorum Pragensium
eiusdem ímpugnetiones,. Bohuslav Bílejovský o ní mluví v 16. století jako o ,,Aktech
táborských..). Byla psána po Lipanech v předtuše nových zápasů o udrŽení tábor.
ství. První část spisu, sahající do r. 1431 a nejobšírnějši (skoro dvě třetiny celku),
dopsal Biskupec 22. prosince 1435; druhá část, o ujednání basilejských kompaktát
i smlouvy mezi tábory a císařem Zikmundem, byla dokončena 28. tnora 1442
a byla jen krátká (sotva dvanáctina celku), protože o jejim ]rlavním předmětu,
o kompaktátech,napsalBiskupec zvláštní(bohužel ztracený)spis; třetí část, která
dodala celému dílu vlastni aktuálnost, o synodách v letech |441 -I4M, konči led-
novým sněmem roku 144.1 a byla napsána nedlouho po něm.

Vypravování je tu málo, ani ne desetina celku, a vlastní obsah tvoří akta,
spisy polemického rázu, většinou táborské. Nebyl-li Biskupec sám původcem těchto
akt své strany, měl na niclr alespoň přední účast. Povahu jeho díla, výběr látky
i formu určoval poměr k praŽské straně, která je představována bez rozlišení na
různé skupiny. Podobně i táborství tu má ráz oíiciálni, bez ohledu na radikálnější
nebo mirnější odstíny. Biskupec se zvláště varoval zmínek o radikální levici z prv-
ních let, s níŽ odpůrci tendenčně ztotoŽňovali táborství vůbec.

KdyŽ těmito a podobnými hlasy chuclěrka vdova církev, bouří otrhaná,
nepřestávala křičet a před bohem nejlaskavějším poklekala i na bránu jeho
bez přestání tlouci neustávala, shlížeje na její sklíčení a ponížení, vzbudil
pán ve slavném království Českém své věrné sluŽebníky, slova svého ka-
zatele, kteří hledíce k takovému, jak se dříve vypisuje, znetvořeni církve
a po vzoru lt{ehemiáše, oplakávajícího zpustošenÍ města i chrámu jeruzalém-
ského i spálení jeho bran, a uvažujíce o nápravě toho, počali truchlit a velmi
se rmoutit a různým zpťrsobem ve své úzkosti uvažovat, mohli-li by nějak
pomoci svedeným od AnLikrista. A ti, napomínajíce lid jak vyšší, tak nižší
a rozličnými vybídkami ze zákona boŽího na ně působíce, jako že tobyli
mužové mocní a zkušení v díle i v řeči, v krátké době s pomocí boží, uštědřu-
jící hojnou milost kázáním svých poslů, naklonili mysli mnohých, aby při-
lnuli k pravdě evangelické. Nebot skrze milost boŽi, jeŽ dala služebníkům
svým evangelium hlásajícím slovo se silou velikou, pacllo símě slova boŽího
na půdu dobrou a úrodnou. Tak se stalo, že pro jejich věrné kázán| jak
v průběhu dalšího vypravování vysvitne, byli mnozí ve svrchu řečeném
slavném království Českém i markrabství Moravském pohnuti k dobrému
a byli pro pravdu vystaveni mnohým protivenstvím. onen však, jenž o tom
svědectví vydává a toto napsal, vÍ, Že se to dálo v pravdě a přesně tak mezi
stranami, jež dále budou jmenovány, od doby kázáni boží paměti mistra
Jana Husa i potom, jak vypravuje historie dále, aby také čtouci tomu věřili.
I prosí všecky, kteří dále psanou historii budou čÍst anebo uslyší předčítat
a slyšenému porozumějí' aby mu odpustili, najclou-li v ní něco složeno ne.
obratně. A jestliže se komu na studiích akademických vychovanému tento
jeho spis znelíbí snad proto, Že spisovatel, postupuje v řeči jakoby pěšky,
vedl si v něm po selsku více, neŽ je slušno, takovému každému spisovatel
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45

oznamuje, že vhodnějši je skryté věci po selsku vysvětlovat než zjevné věci
mudrováním zatemňovat. Nebot řeč vždy vybroušená je vždy nemilá,
protože, co se nesnadno uchem vnímá, i tupějším rozumem se přijímá. Proto
ten, kdo piše způsobem lidovýmn chce přizpůsobit svou řeč k tomu, aby
každý, kdo ji slyší, v totéž doufal; necht mu tedy boží moudrost vštípí, co
by přispělo k chvále jména božího. A vězte všichni, kdo toto budou číst
nebo slyšet, že nic nicotného, Iživého ani smyšleného náš spis nevypravuje,
leč to, co je pravda. odtud každý' kdo nestranným okem pohlédne na to,
co dále bude řečeno, bude moci od základu poznat věc kněží táborských,
kterou spisovatel hájil proti některým mistrům pražským i proti kněŽím
jich se přidržujícím, a bude moci posoudit námitky strany druhé, týchŽ
mistrů, jsouJi pravdivé.

Čás t  p r vní  -  k ap i t o l a  1

Fočátek a příčina, proč se český lid zasazoval, a to zprvu jednotně,
o svobodu zákona božího; potom příčina sebráni a shromáždění k válce

a počátek pře o čtyři artikuly, o něž se zasadili.

KdyŽ z daru i milosti boži muž chvalitebné i, jak se doufá, svaté pa-
měti, mistr Jan Hus, svatého Písma prohlášený bakalář a obzvláštnikazate|
evangelia, muž dobrý i spravedlivý i pravověrný, od mnoha let v králov-
ství Českém životem, mravy i pověstí chvalně proslulý, obyvatele králov-
stvÍ pravověrně učil zákonu božímu podle výkladu svatých doktorů, v něm
se pravdivě zakládajících, a ve svých spisech zanechal mnoho výkladů
v jazyku latinském i českém, všecky bludy i kacířstva velmi vytrvale za-
mítaje i k zamítání jich stále a věrně napomínaje, i k pokoji a k lásce, seč
byl, slovem, písmem i činem ustavičně povzbuzuje; pročeŽ, nechtěje zapřit
Krista a jeho evangelium' raději léta páně 1415 v Kostnici podstoupil trest
kruté smrti; akdyž mistr Jeroným z Prahy, dobré paměti, muž obzvlášt-
nÍm, jakoby mléčným zdrojem výmluvnosti oplývající, na několika uni-
versitách mistr svobodných umění a Íilosof výborný, jehoŽ pověst měla
ohlas v mnohých zemich, bohu i národu českému v naději věrný, pro vy.
znáváni téhož evangelia byl na lživé udání svých krajanů i protivníků beze
všeho milosrdenství tamtéž roku hned následujícího zatracen i k smrti od'
souzen a stejnou smrtí Život svůj ukončil, podobně jako i mnozí jiní z jejich
předchůdců i následovníků, jak duchovní, tak světští v království Českém
i v markrabství Moravském pro vyznávání téže pravdy zahynuli _ tu
z jejich stálosti í z boŽiho navštívení mnozí dobřÍ věrní v království Čes-
kém i v markrabstvÍ Moravském byli k dobrému podníceni a pohnuti. A tak
zvláště a zejména roku 1419 se sešlo shromáždění lidu na jedné hoře, na
které se tenkrát v pevně stanovených dobách scházel lid z mnohých krajů
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a měst pro slyšení slova božího i svobodné podávání svátosti oltářní dospě-
lým i s dětmi. Zde z daru i milosti boži i skrze věrné kázáni slova božího
od kazatelů prostý lid poznávaje, že byl od falešných kněži zavederr od
pravé víry, obřadu i pořádku a spravedlnosti křestanské, a vida, jak věr-

70 ným kněžím bylo po farách bráněno svobodně rozsévat slovo boží i podávat
svátost oltářní lidu podle ustanovení Kristova, i nechtěje setrvat v tombo
zavedení a rnaje důvěru v pána i v pravdu jeho, uspořádal s některými
slovutnými lidmi stavu rytířského po horách i krajích se zbožným i pravo-
věrným úmyslem shromáždění především pro clrválu boži a svobodné hlá-

75 sání slova jeho i podávání svrchu řečené svátosti oltářní, aby se, poznáva-
jíce pravý zákon boží i opouštějíce |žikněze, utekli ke Kristu, pravému
učiteli spravedlnosti i napraviteli, a k jeho apoštolťrm, aby tak od nich
napraveni mohli setrvat v pravém řádu křesťanském. A v těchto časech
byly tyto níže psané články všemu lidu na horách shromážclěnému od

80 svrchu řečených kněží jako ná|ezkázány a zvěstovány:
Předně, že evangeličtí kněží nemají držet pořadem práva občarrského

polnosti, platy a světská dědictví ani světsky vládnout.
Za druhé, Že desátky podle zákona milosti nemají být kněžím stano-

veny povinně, nýbrž Že věříci křesťané mají svým kněžím, kteři se horlivě
85 a účinně starají o jejich spásu, potřeby věrně poskytovat, ne podle zvyku

židovského nebo podle Konstantina, nýt:rŽ podle zřizeni Ježíše Krista
a učenÍ evangelického, jak bylo od apoštolů prohlášeno.

Zatřeti, aby se kněží zákona lásky zřekli všeho nároku na světské pa-
nování nad polnostmi nebo dom'v nebo věcmi, které jakkoli podle onoho

90 nároku dříve získali, a ab-v podle obyčeje evangelického, at by bydlili
kdekoli, trávili čas i Žili podle učení Ježíše Krista; pi'ece však řečení kněží
mohou sídlit r' domech nadačních, jsouJi podle obyčeie evangelického pří-
kladrrě zÍizeny, ovšem s podminkou, že nárok na světské parrování bude
prostě odstraněn a odňat.

95 Za čtvrté, že zákon evangelický je sárn sebou úplně postačitelný ke
správě církve bojující, bez obřadů Starého zákona i bez řádů od lidí k němu
dodatečně př.idaných, které térnuž zákom' působí pohoršcní, újmu a pře-
kážku a které více škodí neŽ prospívají ke spáse.

Za páté, že se věřící mají vyhýbat zř.ejmým zlodějům i lotrům, vstu-
100 pujícím do ovčince ovcí jinak než skrze l(rista, a že mají poslouchat pastýře

pravého i hlasu jeho, cizích se.zarujíce a hlasu jejich neposlouchajíce.
A tehdy týž |id spolu s kněžími s ním pracujícími neměl v únryslu

válčit, ale toliko stál o to, jak by byl rozmnožen, setrvávaje v dobrém i ve
víře obecné a spoierr s jinými věřícími, nemaje v úmyslu jiným jakkoli zle

1'05 škodit. A tak posléze ve veliké lásce a v množstvi se shromáždili i s obcí
pražskou léta svrchu řečeného na širém poli zvaném ,,Křížky.. a vešli zá.
ror'eň do Prahy, jerlinÝ úmysl majíce, jak by především mohl zákon boŽí
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mít svobodu a jak by mohlo být krátovství České očištěno od lživého na-
řčení z kacířství od protivníků. A v té víře i v lásce a v dobrém předsevzetí

110 vzájemně se utvrzujíce, učinily všecky svrchu řečené obce s urozenými
a slovutnými svrchu dotčenýrni rytíř.i a mezi sebou tamtéŽ, totiŽ v Praze,
jednomyslné usnesení, přijímajíce tyto čtyři niže psané články, za néŽ
se i dnes zasanlji, za pti zákona boŽího.

Předně, aby bylo slovo boŽí podle ustanovení Spasitelova svobodně
115 i bez překáŽky kázáno a zvěstováno od vhodných kněŽi páně i od leviiů.

Za dtuhé, aby byly všecky hříchy smrtelné a zvláště veřejné, a pokud
se to může rozumně stát, soukromé i jiné nezřizenosti odporující zákonu
božímu v kterémkoli stavu řádně, rozumně i všeobecně těmi, na nichŽ to
zá|eži, staveny, napravovány, trestány a podle možnosti i vyhlazovány.

120 Za třeti, aby byla svátost oltářní pod obojí způsobou, totiŽ chleba
i vína, všem věrným Kristovým, kteří se skrze žádný smrtelný hřích ne-
stali jí nehodnými, podle výroku i ustanovení Spasitelova svobodně podá-
vána i od nich př'ijímána.

Za čtvrté, aby kněžstvo, zanechajíc panování světského nad bohat-
125 stvím i statky časnými, jeŽ podle ustanovení císařského proti nařízerrí

Kristovu zaujimá na újmu úřadu svého i na škodu ramene světského, žilo
podle učerrí Kristova i jeho apoštolů.

Potom tuto při i tyto články po celé zemi České i Moravské i po mno-
hých jiných krajináclr vyhlásili, že totiž onu při mají a za ni se jedno.

130 myslně zasadili, s pány, rytíři, zemany i mnohými věrnými obce království
Českého, veř'ejně prohlašujíce, že tyto články i tyto svaté pravdy jsou
hotovi řádně písmy zákona božího zdťrvodnit a upevnit beze všech váleč.
ných tvrdostí, jenom když jim bude dáno zasloužené, pokojné i obecné
a veřejné slyšení. A toho po mnohá léta nijak mít nemohli, protoŽe nepřítel

135 pravdy i lidské spásy, ďábel, nechtěje, aby se toto dobro vzmáhalo, vzbudil
údy své, aby bylo to dobro mařeno mocí, násilím i ostatními ukrutenstvími
jak od osob světských, tak i od duchovrrích, totiž od papeŽe a jiných pre-
látů, od Zikmunda, tehdy krále uherského, od Němců i od ostatnich cizich
národů i od obyvatel domácích, jejich při té věci pomocníků, kteří se snažili,

14o jak by to započaté dobro zároveň i s jazykem českého národa zkazi]i, zničili
a vyhladili. Proto všecek svrchu ř'ečený lid, v této při čtyř článků' jak bylo
pověděno, spojený, neclrtěje před takovou mocí, násilím i ukrutností od-
padnout od dobrého a ustoupit od viry obecné, s jednou vůIí i jednomysl-
ným souhlasem i radou"mistrů pražských i jiných kněží, tehdy řečený lid

145 spravujících, zdvihl válku z nutnosti, nikoli dobrovolně, a to jedině na
obranu řečených pravd i na ochranu věrných, kteří tyto pravdy z povin-
nosti hájili, válku, hlavně namířenou k tomu cíli, abytak zničen byl všecek
blud Antikristův, jakkoli zakuklený, a aby byla rozšířena víra Kristova,
řád, spravedlnost i pravda cestou i prostředky náležitými podle zákona

,!-
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150 božího a s vyloučenínr všech nezřízeností. A ta válka byla zdvižena s veli-
kou pílí a posílena příkladem a pravidly starých dobrých válečníků i odů-
vodněna od svrchu řečených mistrů pražských i kněží království Českého,
kteří tehdy a od počátku s ř'ečeným lidem pracovali. Arci, běda, časem se
tato válka skrze mnohé, kteří se k nim lstivě připojili s jinými úmysly,

155 obrátila v mnohé nezřízenosti, vždy proti předsevzeti a úmyslu věrných,
kteři se pro ono řečené dobro věrně a obecně zasadili.

6 Nehemidše.. starozákonního proroka _70 ze zdkonabožího: z bible - 42 o čtgři
artikulg: o čtyři PraŽské artikuly _ 44 prohld.šený bakald.ř: bakaláři teologie byli dvo-
jího stupně: prostí (simplices) a prohlášení (formati); prohláŠení bakaláři vykládali
bibli (cursores) nebo čtyři knihy Lombardových Sentencí (sentenciarii) _ 47 suatých
doktorit: církel'ních učitelů, tzv. otců - 64 na jedné hoře: na hoře Tábor na Bechyň-
sku - 71 podle ustanouení Kristoua: tj. pod obojí způsobou _ 76 prauému učiteli: tak
o Kristovi na rozdíl od nepravých učitelů' jimiž jsou míněni teologové, kteřÍ se
vzdálili od prvotního učení l(ristova _ Bt euangeličtí kněží: kněži držicí se evangelia;
pořadem prd.ua občanského: tj. podle světského práva (jinak řečeno: aby bylo zákonně
ustanoveno, že|<něží nemají mít světský majetek ani světskou moc) - 83 desdtkg:
původně naturální dávky (desetina výtěŽku selského hospodářství), oďváděné farní-
ky duchovnímu správci na jeho obživu; v pozdější praxi byla jejich výše pevně sta-
novena - 85-86 podle zugku židouského nebo podle Konstantina: odvádění desátků kně-
žím bylo zavedeno již v staré cÍrkvi Židovské; narážkou na Konstantina míněna tzv.
donace Konstantinova, podvržený dokument o svěření světské vlády římské církvi,
připisovaný císaři Konstantinovi ve 4. stol. - 89 podle onoho ruiroku: tj. vyplývají-
cílto z |zv. donace Konstantinovy - 95 zdlcon euangelic$ý: obsah evangelií _96 církve
bojuitcí: církve existující na zemi - 99-100 ostupuiícim... iinak: špatných kněží
(srov. Jan 10'1n') - 105 s obcí: tj, s lidem, s obyvateli _ 106 ,,Křižkg,,: na návrší u
obce KříŽkový Újezdec na jih od Prahy při dnešní benešovské silnici (nyní tam
stojí památnÍk); bylo to 30. září 1419 - 775 odleuitů: jd'e o duchovní nižšího svěce-
ní' jáhny - 726 ramene suětského: světské moci - 744 misttů pražských: mistrů praž-
ské university - 151 odůuodněna: stanovením podmínek, za nichŽ křestan můŽe
vést válku; Biskupec, stejně jako i někteří jiní kněŽí táborští, zůstával v teorii věren
poŽadavku úplného zamítání války, i kdyŽ praxe leckdy nutila ke kompromisům

Čás t  p r vní  -  k ap i t o | a  12
Z jakých příčin a kdy bylo určeno slyšení mistrům praŽským s kněžími

táborskými na hradě Konopišti.

KdyŽ tehdy probíhaly věci tak, jak se vskutku stalo, potom v roce 1423
na základě útoku, který z výše uvedených důvodů učinili proti táborským
bratřím někteří mistři pražští' vytáhla do pole obec pražská se svými pří-
vrženci, vzavši si na pomoc i stranu nejjasnějšiho knížete Zikmunda, krále

5 uherského, který byl tenkrát jejich nepř'itelem. Vedouce s sebou hojné
množství ozbrojenců' jízdných i pěších, přitrhli k tvrzi řečené Kříženec, jež
byla tehdy poddána panství bratří z hory Tábor. Tam rozbili tábor a počali
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té tvrze pilně dobývat děly i jinými válečnými stroji. Když se však po
dobu několika neděl bez ustání lopotili při obléhání řečené tvrze a měli jen
malý úspěch, jsouce od obležených stíháni rozličnými ztrátami, shlédl pán
na tíseň obležených skrze bratry z hory Tábor i urozeného pana Bohuslava,
řečeného ze Švamberka, a skrze obce, které se přidržovaly bratří z hory
Tábor, a ti se svými slovutnými tehdy hejtmany jim přišli na pomoc.
A kdyŽ se tito blíŽili' počali se obléhatelé třást a skrze vfiednavače vza-
vřeli jakousi dohodu v tom smyslu' že ob|eženi zůstali ve svrchu řečené
tvrzi Křiženci a oblehatelé odtáhli domů. TarntéŽ bylo se souhlasem obou
stran určeno jiné místo u hradu Konopiště, aby se tam po uplynutí jistého
počtu dní obě dvě strany opětovně sešly a především nalezly, kdyby to
bylo možné' nějaký prostř'edek ke sjednocení kněží táborských s mistry
pražskými, i urovnaly to, co vzniklo tehdy mezi svrchu řečenými obcemi
pro svrchu dotčené obléhánÍ.

Když nadešla určená doba, sešlo se z oboji strany nemalé množstvÍ
jÍzdných i pěších, ozbrojené děly i jinými stroji válečnými. Zatímco proti
sobě byli navzájem rozhořčeni a šikovali se k boji, jedna strana hleděla
druhou potřít. To se mělo stát podle plánu strany pražské hlavně pro
ornáty zvláště určené k bohoslužbě, protože kněží táborští se zpěčovali
užívat jich při bohoslužbě. Posléze se zprostředkováni některých osob z obou
stran, aby pro svrchu řečené ornáty z takovéto srážky mezi nimi nevzešlo
nemalé krveprolití, podařilo, že bylo se souhlasem obou stran rozhodnuto,
aby došlo především ke slovnímu hádání mistrů s kněžími táborskými
o věcech mezi nimi sporných a aby byly zvoleny osoby, které try zjednaly
shodu mezi stranami. Ty osoby po společné poradě především přiměly
ke svornosti a k přátelství strany navzájem znesvářené a proti sobě
se šikujíci; pak poclle jednomyslného usnesení prohlásily, že se mše
slouži v ornátech k bohoslužbě zvláště určených, nikoli však podle závazku
plynoucího ze zákona božÍho, nýbrž z ustanovení a obyčeje církve; a ko.
nečně učinily mezi stranami takovéto rozhodnutí: aby na znamení př.átel-
stvÍ a svornosti, uzavřené mezi stranami proti sobě rozhořčenými, a na
důkaz, že je dovoleno sloužit mši buď v ornátech zvláště k bohoslužbě urče-
ných, aneb o bez nich, kněŽí táborští tamtéŽ sloužili v ornátech a mistři
praŽští posluhovali svátostmi bez komži. To se ze strany kněži táborských
stalo, nebot Prokop }Jo|ý z jejich strany hned po uzavření svornosti a jejím
vyhlášeni slouŽil v ornátě. Ze strany misbrů praŽských se to však nestalo,
aby totiŽ posluhovali svátostmi bez komží, jak bylo vyhlášeno. ProtoŽe
však se řečené rozhodnutí stalo s tou podmínkou, že jestliŽe bude při příštím
slyšení, jehož se od mistrů pražských dostane kněŽím táborským, pravdivě
ze zákona boŽího a z výroků doktorů náleži'tě se v něm zakládajících doká-
záno, že jsou vázáni slouŽit v ornátech k bohosluŽbě zvlášt určených,
budou napříště slouŽit tak, jak bude vyhlášeno, proto bylo tehdy hned na
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50 témž nristě určeno, Že mají rrrislři konat slyšení s kněžími táborskými na
svátek Jana Křtitele nejblíže příští. Také byly k tomu slyšení jmenovány
osoby z obou stran, a to z osob světslrÝch i drrchol'ních, jakoŽ i stanoveno
místo k slyšení na hradě Konopišti.

1 u roce 1423: tj. v tirrbrru 1423 - 6 Křížettec: mezi Mladou Vožicí a Načerad.
celn - 7 z horg Tdbor: míněno jiŽ město Tábor (tehdejší Hradiště hory Tábor) -
77-12 Bohuslaua, řečeného ze Šoamberko; pan Bohuslav byl původně odpůroem hrr-
sitů' ale za svého zajetl na Táboře se přidal k táborským a stal se hejtmanern jejictrr
domácího vojska _ 17 tt hradu KonopÍšÍé.. nedaleko Benešova a PořÍčÍ _ 5| na sod-
Iek Jana l{řtitele: 2'(. čorvna

STAI iÉ LBToP  ISY  ČESKÉ

Staqimi letopisy českými se od dob Fr. Palackého nazývá soubor drobných
kronik, psaných od sklonku bojovného husitství jako pokračování různých staršich
kronikářských prací a obsahujících záznamy zhruba od počátku vlády Václava IV.
do doby nastoupení Habsburků na český trůn (1526). Dochovaly sev jednatřiceti
rukopisech představujicích řadu verzí. Psali je vesměs přivrženci husitství, ale proto-
že šlo o lidi různého stavu, věku a náboženskopolitických názorů (nejsou zastoupeni
jen straníci husitské levice, radikálního Tábora), představují celek po ideové stránce
v jednotlivostech značně různorodý. Častým přepisováním, rozšiřovánínr a dodateč-
ným doplňováním, popil. vypouštěním zpráv nabyly charakteru kolektivního díla,
v němž je do značné míry zastřen individuální přínos jednotlivých autorů.

trnikají-li však zatím povětšině historickokritickému rozboru (zejména pro
nedostatečné vydání textů) detailní otázky týkající se jednotlivých autorů, histo-
rické hodnoty jednotlivých zpráv a ideových odstínů, v jejichž duchu různé verze
vznikaly, vystirpují na dru]ré straně tím zřetelněji rysy společné celému tomuto
různorodému cell<lt, přeclevšínr znaky, které jej charakterizují jako literárni pa-
mátku.

Literární vlastnosti souboru jsou určeny způsobetrr, jak vznikal. PrvnÍ zá-
znamy' navazující na starší kroniky, dostávají výrazné obrysy v líčení Irusitských
vá|ek z velmi umírněného hlediska Příbramovy pražské strany. Nejde o sys.bema-
tické vyličeni průběhu válečného dění, ale o jednotlivé zápisy účastníků a pamět-
níků. Toto první jádro Letopisů, jernuž se dostalo ucelenější podoby asi v polipan-
ských letech, bylo velmi oblíbené, a proto je přejímaly všechny mladší přepisy;
přitom bylo však i doplňováno z jiný'ch pramenů, obměňováno z jiných politických
hledisek a z tradice. - Druhým jádrem Letopisů jsou záznamy z poděbradské doby;
vedle projevů příznivých vladařské politice krále Jiřího najdeme v nich i hlasy
kritické. _ Další relativně svébytná část Letopisů je věnována jagellonské době.

V souboru Starých letopisů českých, co do času a místa opisování (a tedy i co
do lokálního charakteru interpolací a přÍdavků) velmi rozmanitém, rýsují se dvě
hlavní skupiny, pražská a hradecká; z těchto dvou předních center rozrůstal se
celek, který byl původně patrně jednotnější, aŽ asi od doby vlády Jiřího z Podě-
brad.

Hlavními znaky společnými celým Letopisům jsou bezprostřední vztah k látce
a nevyumělkovaná prostota podání, vypjaté vlastenecké zaujetí, kladný vztah
k Ftrusovi, ale zároveň kritický odstup od věroučných sporů, lrteré se jevily jako
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příčina válek,.a odpor proti krutým průvodním zjevům revolučních bojů. Vzhledem
k doplňování a interpolacím starších záznam:ů jak podle paměti (buď přikrašlující
staré vzpomínky nebo naopak ochablé časovýrn odstupem), tak z listinného mate-
ná|u, z jiných kronik, vkládáním časových písní abp. docházelo často k zpětnému
oživování, k bezděčné literární aktualizaci starších záznalttt. Ta s sebou nes]a
ovšem na různých místech různý stupeň idealizování minulých časů. Takový
tvárný postup o'tvíral možnost beletrizace líčenýclr událostí (srov. Kroniku velmi
pěknou o Janu Zižkovi' zde na s.368).

ZvláštnÍho půvabu dodává Starýrn letopisům českýru jejich neoficiálnost.
Důvěrný charakter zápisků poskytuje cenné průhledy do života tehdejší doby.
Dojímavá prostota (napí.. v záznamech o smrti Jana Rokycany a krále Jiřího) bývá
doprovázena silným citovým přízvukem, který se nezastaví ani před drsnou nadáv-
kou papeži (''vytylý bejk..). Přitom se střídá bezděčná naivita detailních zpráv
očitých svědků s odborným válečnickýrn zájmem i s jinými hledisky podle osobního
zaujetí různých autorů. Přímý pohled autorů zpráv,nezatlžený tradičníučeností,
dopomohl Letopisům k tomu, že budí dojem bezprostředního vztahu ke skuteč-
nostiivčástech později interpolovaných a různým způsobem pozměněných ruko-
pisnou tradicí. V mozaice rozmanitých pohledů na dílčí události a jednotlivých
soudů vzniká v celku Starých letopisů českých jedinečné svědectví o celé době.
od Letopisů vede přímá cesta k měšťanskému kronikářství 16. století, repr.ezento-
vanému dosud nejznámějšími Pamětmi Mikuláše Dačického z Heslova.

Prosty ,'literárnosti.. v obvyklém smyslu realizace určitých dobových estetic-
kých poŽadavků, vytvářejí Staré letopisy české jalro celek základnu pro pochopení
toho, jak se projevily změny vnesené do naší národní kultury husitstvím v životě
a myšlení drobných vzdělanců, zemanů a hlavně měštanstva (přívrŽenců husítské
praŽské strany). Právě měšťanské pojetí husitského přínosu kultuře, jež se v Leto-
pisech rýsuje nejzřetelněji, stalo se základem pro rozvoj rraší národní vzdělanosti
za kulturní hegemonie měšťansbva v následujícím století.

Pro svou zvláštní povahu vyžádaly si ukázky v našemVýboru (seřazené nikoli
podle charakteristických rukopisů různých verzí, ale chronologicky podle líčených
událostí, tj. pojaté jako ukázky z památky literární, nikoli pouze historické) bohatý
textověkritický a historický komentář, aby dával moŽnost poznat, jak texty
rostly a jakou skutečnost odrážely.

( s P o I 1  o D P U S T K o v Ý  V  P P .  A Z F ,  7 ' í 7 2 )

T ř i e  s t ín á r r i  p r o  odpus t k y

Tuto by bylo mnoho praviti, co se jest před tiem dálo, než jsú tito stí-
náni _ a bylo v pondělí - a před tiem v neděli zjimáni; ale musím ukrátiti,
neŽ toto chci jediné pověděti. Byl sem při tom, když - bylo ten pondělí
v hodinu jako třetí - mistr Jan Hus s jinými mistry a studenty přišei na
rathúz prose' aby jeho konšelé před se pustili. A tak se stalo, že s několiko
mistry vstúpil před ně, jiných všech studentuov nechali před rathúzem,
jichž mohlo býti na dva tisíce. Tu mistr Hus mluvil s konšely prose jich,
aby těm ti.em nic nečinili pro ty odpustky, a pravě, že jest on toho puovod,
aby těm odpustkóm odpíráno bylo, a měli-li by co jim učiniti, aby jemu
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prvé učinili, že jest on toho první příčina. Tu konšelé řekli jemu, Že se jim
nemá nic státi, aby šel s svými domóv. A rozešli jsú se na svá obydlé. A tak
mistr Hus maje Za to, Že jim jiŽ nic neučinie, šel s dobrú myslí s svými
se všemi do Betléma a jiní na svá obydlé, doprovodivše jeho.

Pak lid vešken očekáváše na rynku, co z toho bude učiněno, neb ráno
kázali biřicóm volati, aby r'šickni, chudi i bohatí, byli na rynku, to pak tu
chvíli káza|i volati, aby se všickni rozešli. Tehdy kÓnšelé rozkáza|i právu,
aby je vyvedúce stínali. A šli mnozí oděnci s rathúzu a byli všickni Němci
a konšelé také byli Němci. A obkličivše ti oděnci ty jisté proti domu cel-
ného, i kázalije stírrati u veliké tieskni oděncuov. Ihned přišel mistr Jičín
s velikým zástupem mistruov a studentuov i vzal směle těla jich i nesl je
s velikú smělosti do Betléma; mnozí také plakali jich smrti jako nevinné.
A což biřici volali, ktož by se téhož dopustili, že se jim téŽ má státi, ihnecl
jim na tom miestě odpierali, že jsú hotovi pro to téŽ podstúpiti. A kterakž
koli někteří pro to byli zjímáni, však jim nic nesměli učiniti, vidúce veliký
rozbroj v lidu obecném pro ty tři stínané, než ponechavše jich přes noc
v šatlavě, nazajtřie káza|i jim ven z šatlavy řkúc: ,,Podtež před pány,
volajít vás!.. A kdyŽ z šatlavy vyšli, zar'řevše šatlavu a rathiz také' i káza|i
jim pryč jíti, a ktož nechtěli' biči je odhrozili, aby před rathúzem nestáli.

A jiného se mnoho dálo ty dni, neb čím viece volali, aby se rra rynku
nescházeli, tiem viece se scházeli a o ty věci, kteréŽ se dály, rozmlúvali.
Pak, kterak jest mistr Hus v Betlémě s těmi stínanými nakládal, váže sobě
každého z nich viece než tolikéž rubií zlata, to opustím, abych nebyl pode-
zřen, bych co v tomto slrláclaní stranil; ač sem kolivěk při těch všech věcech
byl, porúčím rozumějším.

Nadpis: třie tři (idé) - 3 než toto... iediné ale to přece jen - 3-4 ten ponďěIi o ho.
dinu jako třetí: 77, července během dopoledne (počítáno podle kněžských hodinek) -
5 na rathuz: na Starorněstskou radnici; abg před se pustili aby poskytli slyšení -

8 abg těm třem nic nečinili pro tg odpustkg: Martin Křidélko' Jan Hudec ze Sla-
ného a Stašek Polák z Prahy byli zatčeni proto, Že veřejně odmlouvali kazatelům
u sv. Víta, v Týně a u sv. Jakuba, kteří doporučovali odpustky' vyhlášené papeŽern
Janem XXIII. (prodáváním odpustků se rrrěly získat finanční prostředky k válce
proti neapolskému král i  Ladislavovi, stoupenci sesazeného papeŽe Řehoře XII');
zatčeni mladíci nechtěIi odvolat, a proto byli konšely pro zastrašení pobouřeného lidu
odsouzeni k smrti (srov. ukázku z řIusovy Postily zďe v L. sv. na s. 165); puoood
původce; Hus totiž již od květrrového vyhlášení odpustků kázal proti nim v Betlém.
ské kapli a 17. června uspořádal o nich veřejnou disputaci v Karolinu - 10 prul dřívc'
napřed, především

\4 očekáud.še vyčkával, čekal - 15 k(tzali biřicóm uolati rozkázali biřicům (úřed-
ním vyvolavačům) vyvolávat _ 76 abg se ušickni rozešIi: konšelé se obávali vzbouře:
ní př iveřejnépopravě;prrÍuuvykonavatelůmpráva _ 77 oděnci ozbrojenci -78konšelé
také b11li Němci: vládnoucí měšéanská vrstva na Starém Městě byla před lrusitský.
mi vátkami německá; proti d'omu celného: na nároží Starorněstského náměstí a Že-
lezné ul ice (t lům U jednorožce); odsouzení mladíci měli být původně séati na novo-
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jedú k Kozejeduom i dobudú i spálí
jich na šedesáte.

Léta7423 panviktorín a Diviš
táhli do Moravy, i dobyli Přerova,
Kvasic a KroměŽÍře.

Léta téhož pan Diviš, vrátiv
se z Moravy, pojav s sebú pražany,
i táhl k Hradci a bratr Žlzuavytáhl
proti němu z města, i stal se boj tu
u Strachova dvoru. A šla archa
proti arše a toho kněze, kterýŽ nesl
archu božÍ z strany praslré, Žizua
zabil palcátem a Diviš s svými ujel

V e r z e  S :

Léta 7423 pan Čeněk z Veselé
s některými pány sebral se na
Žtzxu a měli bitvu spolu a tuŽLžka
porazil ty pány, zjímal i zbil mnoho
jich. A to se stalo u Hořic ten den
svatého Jiří.

TéhoŽ léta pan Viktorín z Po-
děbrad a z Pardubic a Diviš Boreš
Bořek z Kunětičské hory, kterýž
té chvÍlc veliké drŽenÍ v Čechách
drŽel, jakožto Hradec Králové,
Chrudim, Mýto, Litomyšl, ti r'trhli
sú polem do Moravy a dobyli sú
drahně zámkóv a poloŽili se u Kro-
měříŽe biskupova. A tu biskup
sebrav se s Němci bojor'al s Čechy.

městském popravišti (nad dnešním Hlavním nádraŽím)' ale pro pobouření v lidu mu.
sela být poprava provedena ještě uvnitř Starého Města -19 u ueliké Íies/cni od'ěncuou
uprostřed těsného kordónu ozbrojenců; mistr Jičín: Jan z Jičína (mistrem od r. 1404)'
Husův stoupenec na universitě' později přešel k táborům _ 22 což zatím co _ 23 od.
pierali odporovali; též podstúpiti podstoupiti totéž' _ 24 nesměIť neodvaŽovali se -
26 před pdng: před konšely _28 odhrozilť odstrašili

32 tolikéž rubit zlata množství zlata, které by se rovnalo jejich tělesné váze (snad
míněny zlaté mince, srov. rupie, jednotka indické a perské měny); opuslím vyne-
chám, pominu - 33 bgch co u tomto skló.daní stranil že jsem v tomto spisrr něčemtr
stranil, Že jsem nebyl objektivní

( o  Ž l ŽKov t  A  HRADc I )

Ve r z e  A :

Léta 1'423 v úterý před svatým Jiřím stalo se jest pobitie u Hořic,
kdežto Žtzt<a pana Čeňka s jeho lidem bojem jest přemohl a vozy i bran
bojovnú jest jemu odjal.

Léta téhoŽ v úterý před svatým Petrem veliké krúpy byly sú' když
Švamberg od hradu Panny s svými jel okolo Prahy.

Potom ve žně Ž;zua puštěn jest do Hradce Králové, u kteréhoŽto města
pražané sú poraŽeni oa Žizuy bliz města.

Tu také u Týnce biiz u Hory l-upáč, hajptman táborský, s svými jest
přemožen od pražan a potom Žizl<a v Čáslavi jest obležen.
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30

na Hlroru a jiní utekú pryč. A to se
clálo v středu před sv. Vavřincem.

A potom brat Žižka sžene pana
Jetřicha z Hradce a hned hrad
bořili. A bratr Žizya jeda z nrěsta,
i přikázal, aby věnečky hladem
zmořili.

A pak tu neděli po Matce boží
Lupák z Jaromíře a s Hradčany
táhli do Čáslavě Žizkovi na pomoc.
I vytáhli proti nim z Kolína Haško-
vici i udeřili na ně u Týnce, i pře.
mohli je, jedny zbili a druhé zjímali
a Lupáka Černín zabil v konopích.

Léta téhoŽ 23 v pátek po sv.
Bartoloměji pan Jan Městecký
a pan Puota vskočili do předměstÍ
u Hradce, i vypálili ulici Křižov-
ničí a vskočivše k sv. Anně do
kostelao i zabijí kněze a svátosti
těla božieho rozs5lpí a zt|ači.

Čechové pole r'rbdržali a města do-
byli. A v tom odjezdu Divišovu
Žizua uvázal se v Hradec KráIové
a hrad v něm zbořil a pana Jetřicha,
Divišova bratra, s čeledí sehnali
s Hradce s pomocí kněze AmbroŽe
a měštan.

Téhož léta parr Diviš a pražané
přitáhli k Hradci a Žižka vytáhl
proti nim z Hradce s obcí a byl jest
boj v ten den před svatým Vavřin-
cem u Strachova dvoru. A tu bylo
zbito pražan velmi mnoho; a toho
kněze pražského, ješto nesl tělo
boži, zab1| Žitua palcátem. A dvě
stě jich zjímaných přivedli na
miesto. A ty kořisti skladli do jed-
noho domu, i pokradli z těch ko-
řistí etc. jedni př'ed druhými,
a ostatek pak tolro lúpeže, coŽ
zuostalo po tom krádeři, vynesli na
obec i spálili.

Téhož léta Matěj Lupák s Hrad.
čany v neděli po Veliké matce boží
táhli na pomoc Žizkoví z Čáslavi.
I vytáhli proti nim z Kolríla a z Zá-
labí a zabili Matěje Lupáka a Hrad-
čany zbili a zjímali rra tři sta lidu.

To léto pan Puota a pan Jan
Nlěstečský vskočili v předměstí do
Hradce a vypáIili ulici KřiŽovničí;
a vskočivŠe do kostela u svaié Anny
kněze Jana zabili a svátost těla
boŽieho zlámali i ztlačili. To stalo
se ten pátek před Narozcním panny
I\Iarie.

na stranu krá|e Zi|
přeil soatým Petret
táborský hejtman;
Ž iŽkou -6Ž ižkap t
Bořka z Miletínka
dečtí, naklonění tá
hradecký královs}
8 u Týnce blíz u L
tdborský: Matěj I
vyprostit Ž|žku tí:
žen a zabiL. Po tél

Verze B:

2 na su. Jiři:
so. Hotarta: na kol
kých Kozojedech t
li na šedesát obrát
(otec krále Jiřího)
vy na Moravu - 1
Hradce l(rálové;
panstvo podobojí
!3-14 archa Proti
hostií (tzv. archy)
Floru, která mu
vyžene; pana Jel
míněn královský I
ftg.. tj. mnichY a k
stran3l 2raŽské; z
nika velrni pěkná
25 s I-Iradčang s
z Valdštejna' Dil
pozdější šikovate
27. srPna 7423 -

a Půta z Častolor
čÍ; při tehdejšÍm
Anně: kostel na

Verze S:

2-3 sebral se
u Kroměříže ob]e
(1418-1430) - 16
zví i tézi l i -22s1
chodočeských ra,
cí vliv v Hraclci
li poskládali' slo:
veřejné místo ve
veno 15. srPna)'
l nez i ve r z íBaS

40

4 5

5 0

Verze /^:

lu úterý před saatým Jiřtm: 20. clubna (srov. též Chronicon Treboniense,
K. HÓfler, Geschichtschreiber der husit. Bewegung I, 1856' 53 a ot. odložilílt'
Žižkovo vítězství u Hořic 1423, Průvodce po bojištích, seš. 9, 1934/II); verze B
(pod. S) patrně chybně uvádí: na sv. Jiří (tj.23.dubna); slalose 7eslpoDÍÍťedošlo
k boji - 2 pana Čeňka: Čeňka z Vartemberka, který se r. 1421 zřekl kalicha a přešet
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|56, 53 a ot. odložilík,
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42l zřek| kalicha a přešel

na stranu krále Zikmund'a; bran bojouttt1 zbraně - 3 iesÍ od1al odňal' vza| _ 4 u úterý
před suatým Petrem: 22. června _ 5 Šuatnberg.. Bohuslav ze Švamberka, oďt.7422
táborský hejtman; Panna: kdysi hrad u vsi Řepčic (na Litoměřicku), dobytý r. 1423
Žižkou _ a Žutta puštěn iest do Hradce Krdlové: po odjezdu hradeckého vládce Diviše
Bořka z Miletínka na Morat'u do boje proti spojencům Zikmundovým pozvali Hra-
dečtí, naklonění táborství , Žížka a otevřeli mu městské brány; Žižka pak dal strhnout
hradecký královský hrad - 7 bliz města.. u Strachova dvoru (srov. verzi B a S) -
8 u Týnce bliz u Horg: tr Týnce nad Labem pobliŽ Kutné Hory; Lupdč, haiptman
tdborský: Matěj Lupák, zvaný Léž Lupáček, hradecký hejtman, který se vypravil
vyprostit ŽiŽku tísněného praŽany v Čáslavi; na cestě byl u l'ý-nce nad Labem pora.
žen a zabit. Po této bitvě rrzavřeli pražané s Žižkoa příměř'í

Verze B:

2 na so. JÍří: 23. dubna (ale patrně chybně, srov. vysvětlivku lr verzi A) _ 3 u
sv. Hotarta: na kopci s kostelem sv. Gotharda u Hořic -4 kKozejeduom:tvrz veVel.
kých Kozojedech u Vysokého Veselí (záp. od Hořic) _ 4-5 spóIi jich na šedescite: lpá|i-
li na šedesát obránců tvtze - 6 pan Viktortn a Diuiš.. Viktorín Boček z Poděbraď
(otec krále Jiřího) a Diviš Bořek z Miletínka; oba stáli tehdy v čele husitské výpra-
vy na Moravu - 12 stal se boj došlo k boji _ 13 u Strachoua duoiu: v těsné blízkosti
Hradce Králové; tam se poprvé nepřátelsky srazila dvě husitská vojska a poražené
panstvo podobojí vytr'ořilo brzy nato s katolickým panstvem spolek proti Žižkovi _
|3-t4 areha proti arše: tj. dvě husitská vojska proti sobě; schránky s posvěcenotr
hostií (tzv. archy) se v té době nosily přÍmo do bitev - 17 na Huoru.. na Kunětickou
Horu, která mu patřila - 18 u středu před sv. Yauřincem.. 4. srpna 1423 _ 19 sžene
vyŽene; pana Jetřicha.. Jetřich z Miletínka, bratr Diviše Bořka _ 20-2| hrad bořili:
míněn královský hrad v Hraďci Králové, odkud Diviš Bořek vládl městu _ 22 aěneč-
/cy..tj. mnichy a kněze nosÍcí tonzuru' jak bylo zvykem katolického kléru i kněŽstva
strany praŽské; zprávrr, že ŽiŽ|<ovi kněží rovněŽ nosili tonzuru, má aŽ pozdní Kro.
nika velrni pěkná (srov. zdena s. 374) - 24 tu neděli po Matce boží:22. srpna 7423 _
25 s lIradčany s Královéhradecliýnri - 27 Haškouicí.. lidé pana Haška ostrožského
z Valdštejna, Divišova spojence _ 30 Černtn: rytíř Jan Černírr z M|ázovic (u Hořic),
pozdější šiko.t'atel vozů panské jednoty u Lipan _ 31-32 a pdtek po so. Bartoloměii:
27. srpna t423 - 32-33 pan Jan Městecký a pan Puota: Jan Městecký z opočna
a Půta z Častolovic, straníci krále Zilimuncla - 33 uskočili vtrhli - 34 ulici Křižouni-
čÍ; při tehdejšínr sÍdle řádu německých rytířů na Pražském předrrrěstí - 35 k st'.
ánná.. kostel na praŽském Přeclměsti _ 37 rozsgpí a ztlačí rozsyporr a ptršlapou

Verze S:

2-3 sebral se na Žižku sebral vojsko proti ŽIžkoYi_L4 drahně mnoho; položilise
u Kroměří.že oblehli Kroměř'íž _ 15 biskup: Jan Bucek z Prahy, biskup olomoucký
(1418.1430) _t6 sebrao se s Námcť společně s Němci sebrav vojsko _77 pole obdtžali
zvÍLézilí _ 22 s pomoct kněze Ambrože.. hradecký kněz AmbroŽ, původně hlava vý.
chodočeských radikálů (bratrstva orebitů), po rozpadu bratrstva si udrŽel rozhoduji
ci vliv v Hraclci Králové jako ŽiŽkův stoupenec (srov. téŽ zde rra s.273) -33 sklad-
li poskládali, sloŽili _ 36 toho litpeže té loupeŽe, té uloupené koi.isti - 38 na obec na
veřejné místo ve městě - 40 po YeIiIté matce boží po Nanebevzetí panny Marie (sla-
veno 15' srpna) _ 5! ten pdtek před Narozentm panng Marie: 3. záíí 7423; zd'e rozpor
tnezi verzí B a S (v B: 27. srpna)
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( S P A N I L Á  J Í z o e  D o  i l l Í Š N Ě  7 4 2 9 . 1 4 3 0 )

Ve r ze  A :

Léta 1430 před Narozením boŽim Čechové mnozí sebravše se vojensky,
i jeli do Míšně mstít jelenóv a do jiných okolních zemÍ, kdežto města Plavna
rychle dobyli jsú i hradu v tom městě a mnoho lidí zbili sú a ohněm spálili.
A tiem zhroŽeni súc Němci s dobrých hradóv i měst dobře ohrazených
utiekali sú před Čechy. A tak ti Čechové v těch zemiech hradóv, měst i vsí
vypálili sú několik tisícóv. A z některých měst, jako z Nurenburga a Pam.
berka, daně sú Čechóm dávány, aby jich nehubili a jim tak velikých škod
neučinili. A tu Čechové veliký lúpež vzeli sú, a jakoŽ obecně pravie, dobře
sedmdesát měst ohrazených vypálili jsú a hradóv a vsí počtu nevedě.
KteřÍm Čechóm ty všechny země německé nesměly sú se postaviti polem
proti Čechóm. A teprv v neděli masopustní Čechové vrátili se do Čech.

Nadpis: spaniki jtzda zdaři|á' úspěšná iízda - 1 Léta 1430 před Narozentm bo-
Žínr.. vlastně ještě na konci r. 1429 (počát'ek roku se tehdy počÍtal od vánoc); jádro
vojska spojených táborů, sirotků a pražanů vyjelo z Prahy 14. prosince 7429 -
2 mstít jelenóu mstít se za jeleny (srov. text verze I{) _ 4 zhroženi poděšeni' vy-
strašeni -6 z Nurenburga a Pamberka z Norimberka a Bamberka; podle narovnánÍ
mezi těmito městy a husity, uskutečněného prostřednictvím braniborského kur-
Ítřta Fridricha v únoru 1430, měla tato města vyplatit Čechům 12.000 zlatých rýn.
ských - 8 iakož obecně pravie jak se všeobecně říká _ 9 počtu nevedě (dial. m. neaědě)
počet nevím, bezpočtu - 77 o neděIi masopustní: 26. února 1430

Ve r z e  K :

Pak léta narozenie syna boŽieho 1430, ten týden před Božím naroze.
ním, mnozí Čechové a Moravané sebravše se velmi silně, i jeli vojensky do
Míšně mstít jelenuov, kteréŽ sú Míšňané někdy za ktá|e Vácslava zbili
v uoboře před Prahú. A táhli také do jiných zemí skrze Mišeň, příleŽÍcích
okolo Míšně, kdežto najprvé města Plavna i hradu rychle dobyli sú, neb
Plavenský nezdrŽe| smlúvy pražanuom, kdyŽ ho z vězenie propustili. A tu
pohřiechu mnoho lidí zbito jest v městě a město i hrad ohněm vypálili sú.

A tím Němci jsúce zhroženi z dobrých hraduov a měst utiekali sú
a velmi dobře ohrazených, nesmějice dočekati Čechuov. A Čechové jezdiec
po těch zemiech, v Franciech i jinde, vsí a městeček několiko tisíc vypálili
sú. Míšenské knieže ihned, když jim Čechové do země vtrhli, sbieral se velmi
silně u Grinhajmu. To uslyševše Čechové, upřiemo na něho táhli sšikovavše
se, chtíc se s ním polem bíti. A tak šikem táhli deset dní. KdyŽ pak přijeli
blízko k tomu městu Grinhajmu, i musili přes vodu přejeti, kteráŽ teče pod
město. Takž když vjeli do vody vozové třmi řády, voda se zdula pro vozy
vzhuoru i zvracije druhé vozy. A tu lidu nětco se ztopi a druhým vozuom
pomohú, za proYazy po jednom je ven vláčíce bez koní. Naposledy musie
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25

jedním řádem přes tu vodu jeti. A kdyŽ polovice vozuov přejede' křik
vzejde u vojště, Že již Němci táhnú na ně. A tak u velikém nebezpečenství
byli Čechové pro druhú polovici vozuov a lidí. Však co jich bylo přejelo,
sšikovavše se, i táhli před se proti Němcuom. Němci byli toliko několiko
set jiezdných vyslali, aby Čechy shlédli. A Čechové v jednom lese doče-
kavše jich, i udeří na rrě a ztepú jich drahně a zjímají a k svému vojsku
přivedú. Jiní Němci, uslyševše to, utekli k svým a ihned nazajtřie Míšenský
svój lid rozpustí a sám jede do Durink mimo Lipsko. Tu jsú dávali dobré
slovo Janovi Zmrz|ikovi, Že jest statečně na ty Němce udeřil a jiných po-
nrrkl. Zatím noc přišla a Čechové druhé své polovice vozuov svých dočekali.
A tu celú noc nespali všichni a bedlivi byli, opatrujíce se před Němci. A na-
zajtřie táhli k Lipsku blízko, i uzří, an Míšenský búdy káza|zapá|iti a vojsko
rozpustil.

Takž pak Čechové svobodně jezdili po těch zemiech, rozdělivše se v pět
vojsk. A mnoho země Míšenské spálivše, odtad táhli do Frank a odtad opět
k Paraitu. Z toho města dobrého utekli sú Němci a odtad se Čechové obrá-
tili k Pamberku. To uslyšavše Normberští, že se k těm zemiem obracují,
pošli markrabí bramburského za klajtem k Čechuom i úmluvu učini na
mnoho tisících zlatých, aby netáhli dále a penieze vza|i v DomaŽIiciech na
den určený. A tak s tú úmluvú vrátí se zase o masopustě. A Němci potom
všecky zlaté přinesli do Domažlic. A tu HoIy Prokop a pan Kostka, po-
bravše ty z|até, rozdělili je mezi se etc.

Ta jiezda byla jest tak spanilá, Že nepomní nikdy žádný takéž od
Čechuov. Než by po cti stáli jako jich předci, protáhli by byli aŽ po Rýn.
Ale že sú po lakomství a po zboži stáli, i jeli zase, plné vozy zbožie na-
plnivše a mnoho zlatých vyholdovavše. Tak obecně všichni pravili, že
z ohrazených měst více než na třidceti utekli, tvrzí velmi mnoho dobvli
a z nich utiekali i z druhých lrraduov.

4 příležicích okolo Míšně sousedících s Míšní _ 5 Plavno: město v Sasku (Plauen) -
6 Plauenský: Jindřich z Plavna a na KynŽvartě; nezdržel smlúog pražanuom nedo.
drŽel úmluvu s pražany, tj. nedodržel slib, že zůstane věrný straně podobojí a že
dodá praŽanům střelný prach; Jindřich z Plavna byl r. 14t 8 oder'zdán Václavem IV.
pražanům a byl vězněn až do králor'y smrti, kdy byl na základě uvedené úmluvy
propuštěn

8 zhroženi postrašeni _ 9 nesmějíce neodvaŽujíce se _ 7! mÍšenské kníeže: Bed-
řich Míšeňský zvaný Bojovný, který bojoval na straně Zikmundově proti Čechům -
72 u Grinhajmu.. u Grimmy (v Sasku u Lipska na břehu řel<y Muldy); upřiemo při-
mo _ 16 zuraciie převrací - 19 uzeide vznikne, nastane _ 22 dočekauše jich vyčkavše
jejich přÍchodu - 23 drahně, hodně, mnoho -25 do Durink do Durynska;dtiuali dobré
slouo chválili - 26 Janoui Zmrzlikoui: Jan Zmrz|ík ze Svojšína, významný stou-
penec strany táborské _ 29 búdg boudy, stany

33 lc Paraitu k Bayreuthu _ 34 k Pamberku k Bamberku _ 35 markrabí bram.
burského: braniborského markraběte Fridricha Flohenzollernského; za klaitem opa-
třeného glejtem' listem zaručujícím bezpečnost
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20

25

40 spaní'Id zdařilá' úspěšná _ 4t bg po cti stdli kdyby usilovali o čest, lidyby
jim záleŽelo na cti; protdhli bg bllli byli by prošli - 42 sú po lakomstui a po zboží stó-
lÍ bažili po hromadění věcí a po majctktr; zase zpět, nazpátek . 43 uyholdovauše vy-
bravše jako hold, tj. výkupné _ 44-45 utekli... utiekali: tj. nepřát'elé, Němci

( B I T vA  U  DoMAŽL IC )

To když sú vypověděli, Čechové mnozi, točíš praŽané, kněz Prokop,
vódce táborský, sirotci a jiná mnohá města se pány korúhevnými, sjeli sú
se ku Plzni a čekali sťr cizozemcóv nepřátel, a potom u lesa tsavorského.
A když sú se báli vtrhnúti do země a prodlévali, Čechóm se špíže nedostalo,
z nichŽto Čechóv kažclý zástup jel jest domóv po špíŽi. A jiní sú nevěděli,
by Němci za lesem leŽeli, chtiece do Čech vtrhnúti.

A zatiem oni nepřietelé v mnoŽství velikém mnohých zemí od Řírna,
Švábové, Mišněné, Řezněné a jiné mnohé pokolenie, i Bavorčíci, Sasíci,
Durynkové, a jako oni obecně pravie, jich vězňové, kteříž sú byli zjímáni
od Čechóv, že se jich bylo sebralo sto a třidceti tisícóv, a do země České
vtrhli, vsi a městečka pálili. Čechové sjevše se proti nim sú táhli vojensky.
A kdyŽ u vigiljí Matky božie na nebe vzetie ještě jednu míli od nich byli
Čechové k Domažlicóm jedúc, inhed z přepuštěnie božieho velikú velmi
|lázni jsúc poraženi Němci, prvé než je Čechové uzřeli, s vozy svými do
Iesóv bavorských k hradu Rýzenburku, blízko do Domažlic, obrátili sú se,
s vozóv utiekajíc, múku a jinú špíži na zerni mecíce, sudy s pitím osekáva-
jíce a jiné mnohé věci s vozóv mecíce. A kdyŽ sú do lesóv přijeli, někteří
z nich postavili sú se, aby tak vozové jich a pušky mohly do Bavor přes
les utéci.

Ale Čechové přibliživše se v ně statečně vskočili, a tak sú je z jich
vozóv vytiskli a tu jiclr mnoho zbili a zjímali. A tak ode všech vozóv ne-
přietelé utekli sú, nechavše všech pušek. A tu Čechové s boží pomocí veliké
vítězstvie obdrželi sú a obecně pravie, Že pušek tři sta a vozóv dva tisíce
odjeli sú jim, kromě těch vozóv, kteříž jinýma dvěma cestama utekli sú,
o kterýchŽ cestách Čechové neveděli sú. A talc Němci v ten den velmi sú
zašli a zamútili se, takŽe kterú cestú měli by utiekati, ovšem nevěděli sú,
ale po zemiech, po lesiech, onde i onde vozové táhli sú. A sami Němci hlav
kryli, po křeví chovajíce se; a jiní sú se do Čech obrátili mniece, by domóv
utiekali. V kteřémžto také boji Čechové mnoho stanóv ušlechtilých a ji-
ných mnohých věcí, korúhve, střiebro, z|ato, sukně, bulu,kterúŽ Bugenius
papež Čtvrtý Juliánovi kardinálu dal byl, vzeli sú, aby kardinál vydal kříž
na vykořeněnie Čechóv, kteříŽ sú kacieři. A pro tu příčinu dřéve řečený lid
německý s mnolrými biskupy a rytieři do zerně České byl jest přijel, ale
buoh milostivý jich pýchu zahnal jest a zetřel. A proto buď požehnán na
věky věkóm. Amen.
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7 To kďgž sú agpooěděIi.. čeští poslové, kteří byli na chebském jednání (v květnu
1431) s ltrálem Zikmundem a se zástupci koncilu basilejského, přinesli domů zprávu
o chystané páté křížové výpravě proti Čechům; točtš totiž, to jest; kněz Prokop:Pto.
kop Holý _ 2 se pdng korúheunými: titul příslušníků panského stavu, kterým král
povolil bojovat poď vlastní korouhví - 3 u lesa Bauorského u Českého |esa . 4 šptže
proviantu _ 5 ztistup vojenský oddÍl - 6 bg leželi želeŽi

8 pokolenie národnost, kmen _ 9 iich uězňoui pozdější zajatci z jejich řad _
12 u uigilii v předvečer (tj. 14. sr'pna) - 73 z přepuštěnie z dopuštění _ t4 bdzni isúe
potaženi jsouce zachváceni bázní, vystrašeni - 76 mecice házejíce, odhazujíce - 18
postaoili sú se postavili se na odpor; puš/cy polní děla

20 u ně,.. uskočili mezi ně vtrhli - 27 súugtisklÍ vyhnali -24 odieli sú 7Írn od-
ř ra l i ,vza l i  j im-26 súzašI iazamúti f t  sezabloudi l iaby l iuvedenivezmatek; oušem
neuěděIi sú vůbec nevěděli _28 po křeuí chouajtce se schovávajíce se v křoví; mniece
domnívajíce se - 30 Eugenius papež Čturtý.. Eugenius IV. byl papežem od r. 1431 a
zůstal jím až do r. 1447, přestože byl r. 1439 basilejským koncilem sesazen _ 3t Ju.
Iidnoui kardiruilu: kardinál Julián Cesarini, papežský legát v Německu, hlasatel páté
kříŽové výpravy proti Čechům; abg agdal kříž aby vyhlásil křížovou výpravu -
32 na vgkořenčnie na vyhlazení - 34 jest zetřel potte|

(UDÁLoST I  z  P oDZÍMU  1436 )

o  c i e s a ř i .

Téhož léta 1436 ten čtvrtek před svatým Václavem kněz AmbroŽ
s svú rotú zvolili sobě Zdislava Mnicha z Rúnice za hajtmana a vyhnali jsú
tyto měštany: Turského, Jakuba Bracháčka, Pechu, Bielka, Vaňka kra-
máře. Pak - vše v tu chvíli _ káza| kněz Ambrož bořiti kostely, kostel
svatého Mikuláše a svatého Petra. I váleli jsú proti ciesaři i proti všem
jeho pomocrríkóm.

Téhož léta ve čtvrtek na Vše svaté vyjeli a vyšli k Plačicem z města
s puškami a Diviš byl osadil Plačice svými. I nedobyvše l'rátili jsú se clo
města a několiko lidí zabili jsú. A pak v úterý po Všech svatých téhoŽ |éta
přitáhli k Hradci Kostka s Pardusern s jedné strany s Svými lidmi a Diviš
s druhé strany; íIeŽa| v Plačicech a pan Hlaváč ležai v Vranově. A v úterý
na středu večer.vytáhli Hradčané i porazili jsú vojsko Kostkovo a Parclu-
sovo a Samého Kostku zabi|i avozy spálili. A jiná vojska pryč se rozprchla
a Diviš zapá|iv Plačice i utekl na Horu. Také v ty časy spálili vodnú věži
rnistru Petrovi. TéhoŽ léta v pátek, den svatého Mikuláše, jali jsú kněze
Bedřicha a do věže městské vsadili jsú jeho. Té]nož léta na Štc0r5' večer
vybrali jsú Sezemice a vypálili.

Nadpis: o ciesaři: tj. Zikmundovi - 1 ten čturtek před suatým 7rdclauent: 27, záři;
kněz Ambrož s suú rctu knčz AmbroŽ se svou stranou; }rradecký kněz AmbroŽ
byl původrrě duchovní hlavou výchotločeský.clr radikálů (bratrstva orebitů); po roz-
padu bratrstva (po r. 7425) uclržel si rozlrodrrjící v]iv v l{rarlci Králové, }iterý zťrstal
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jeho přičiněnínr na straně sirotků; nesmířil se ani s poráŽkou u Lipan a udržel i potom
v Hradci radikální kurs, kdyŽ se i Tábor smířil se Zikmundem - 2 Zdislava Mnicha
z Rúnice: rytÍř Zdislav Mnich z Rúnice (Roudnice u Nechanic)' povolaný se svým
vojskem na obranu Hradce Králové, byl ustanoven od kněze AmbroŽe hejtma-
nem ve městě - 3 tgto měštang.. tj. odpůrce kněze Ambrože, kteří se chtěli dohod-
nout se Zikmundem - 5 udleli isú válčili

7 oe čturtek na Vše soaté: 7.listopadu; k Plačicem: k tvrzi Plačicím (jihozáp. od
Hradce), obsazené muŽstvem Diviše Bořka z Miletínka, vítěze od Lipan, nenáviděné-
ho dřívějšího pána Hradce Králové - 8 s puškamÍ s děly; Diuťš.. Diviš Bořek stál
tehdy v čele vojska vyslaného Zikmundem k pokoření Hradce Králové - 9 u úterý
po Všech suatých: 6. listopadu _ 70 Rostka s Pardusem: Vilém Kostka z Postupic
na Litomyšli a Jarr Pardus z Vratkova' držitel statků kláštera podlažického u Chru-
dimě _ 17 ležal měl leŽení; pan Hlaudč: Hynek Hlaváč z Dubé na Třebechovicích;
v Vranouě: patrně tvrz Vranov u Chocně nebo snad Výrov nad pozdějším Novým
Městem nad Metují _ 72 Hradčané Hradečtí _ 14 na Horu: na Kunětickou horu,
která Divišovi patřila; uodnú oěži věŽ, v níŽ byla studně, hrazenou studni _75v pd-
lek, den suatého Mikultiše 6. prosince (den sv. Mikuláše však připadl toho roku na
čtvrtek) - 15-16 kněze Bedřicha: kněz Bedřich ze Strážnice, který se dvakrát poktr.
sil smířit Hradecké se Zikmundem, byl zatčen na podkladě kázáni kněze Anrbro.
Že (podle Palackého stalo se to však 30. l istopadu 1436, sice v pátek, ale na
den svatého ondřeje) - 17 Sezemice: severových. od Pardubic

o  H radeckých

Item léta 1437 na lt{ové léto vypravili jsú se Hradečtí do lesa a Diviš
udeřil na ně a pobral jirn koní vozníkuov na tři sta. TéhoŽ léta v středu
před Hromnicemi Hradečtí vyjeli s velikú puškú k Libišanóm, i vrátili jsú
se do města nedobyvše.

t Item dále, pak; na Notlé léto na Nový rok; ugprauili jsu se Hradečtí do lesa: tj.
pro palivové a stavební dříví' kterého bylo nedostatek ve městě, zmítanérr' vnitřní-
mi rozbroji a neustátre ohroŽovaném vojskem Diviše Bořka z Miletínka _ 2 konÍ
voznikuou tažrrých koní - 2-3 u středu před Hromnicemi: 30. ledna 1437 _ 3 s uelikú
puškú s těŽkým dčlem; k Libišanóm.. k tr'rzi Libišanům (sev. od Parctubic)

o  z LE zENÍ  v vŠBr r nADU  A  vSKoČENÍ  NA  NovÉ MĚSTo
A  Do  STARÉHo  MĚSTA

Srozuměv tomu pan Jiří Porlěbradský z Kunštátu, kterak v Praze
nátisky trpí strana pod obojí Zpuosobú a je ven ženú, stínají a jinak hubí,
neb ti konšelé, kteréž byl král Albrecht sadil, někteří z nich protivní biechu
a v kolejÍch jiŽ nebieše a po farách málo farářuov pod obojí zpuosobú bylo,
i sŽelelo se toho panu Jiříkovi a on, sebrav Iantfrýd hradecký s mnohými
pánya směstyz Hradecka, ivtrhlkPrazelétaboŽieho 1448. I leže uPrahy
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poslal do Prahy, aby ho skrze Prahu pustili, Že by jim nic nechtěl škoditi,
než chce pokojně táhnúti svú cestú na starého Míšenského. A oni nikoli
toho učiniti nechtěli, by jej propustili skrze město. A on po některém dni
na úsvitě, připravivše se, i vešli Botíčem mimo Vyšehrad tú dierú, kudy
voda tekla, i osadivše Vyšehrad, odtud na Nové Město a pak dále na Staré
až k rathúzu.

A tu v rathúzu s pány pomocnÍky svými sede a po domích nikdy dran-
covati nedá. A tak PraŽané, kteříž pod obojí zpuosobú přijímali, hned se
k němu ochotně přivinú. A on tu sobě všecky v poslušenství zavazoYa|,
A pana Mejnharta, hajtmana staroměstského' jechu, i dá jej do vězení na
Poděbrady. A pan Hanuš Kolovrat Z domu markrabství Moravského,
v němž, sa hajtmanem' dvorem býval, zadními vraty skrze Židy vyjel
a s dvořany svými ujel na Žebrák. Pak tu sú jemu mnozí připisovali, Že
utíkaje židy by zebral a klénotóv na čtyři vozy by nabral. Abyšte věděli,
žet sú jemu to křivě připisovali a naň neprávě pravilí! Nebylot jest jemu
do brání, an jedva sotně na jediném voze ujel, že nebyl jat. Protož,ktoŽ
by to na něho pravil, nevěřte tomut Kromě jediný dvořenín jeho byl jed-
nomu z Židuov lúpežníku soudek se čtvermi blanami, k celnici jdúc, vydřel
a druhému knihy vzal. Však obec pražská, zbúřivši se skrze okřik, židy
zebrala a zlúpila.

A Pešík z Kunvaldu' od StřÍbrné hvězdy, purgmistr staroměstský,
kterýž purgmistrem od krále Albrechta ta všecka léta byl, ten na DraŽice
nad Benátky k svým strýcóm jest utekl. A Papúšek mistr, farář od Matky
božizTýna,kt,erýž od legáta svrchu psaného byl rozhřešení přijal, že i pod
olrojí zpuosobú rozdával, a Němci i protivníci opět z kolejí preč jidechu.
A mnozí zutíkáchu měšťané z Prahy, z Starého i z Nového Města.

Tehdy pan Jiří svúchvilizsadíkonšely po městech pražských a mistra
Rokycanu do Týna uvede a ťarářóm prvním kostely navracoval a prvním
měšťanóm domy jich. Přecha udělá v špitáli úředníkem, Antonína od
Vosluov usadí prvním purgmistrem staroměstským etc., pana Zdeňka
z Šternberka Konopištského udětá najvyšším purkrabí pražským a jiné
pány úřady podělí' jichžto já psáti opúštím.

Nadpis: uskočení vtrhnutí _ 1 srozuměu tomu poznav to _ 2 ndtiskg utiskování;
tlen ženú 1'ypovídají z města _ 3 protiuní biechu byli odpůrci (přijímánÍ podobojí) -
4nebieše nebylo _ 5lantfrýd: lantfrýdy byly oblastní spolky šlcchty a mčst v rámci
jednotlivýclr krajů, založené na zák]adě sněmovního usnesení z r. 7440, aby v jeďnot-
livých oblastech vykonávaly některé funkce (hiavně poi.átlkové a soudní) po dobu
nedostatku ústi'ednÍ moci za dětstvÍ Ladis]ava Pohrobka; jejich členové se vzájern-
né zavázali k zachovávání míru a udržovánÍ bezpečnosti v daných oblastech; pro pří-
pad napadeni zvenčí disponovaly lantfrýdy i vojenskými silami _ 6léta božieho 1448:
koncem srpna 1448; Ieže u Prahg když měl ležení u Prahy, tj. mezi Běchovicemi a
Počernicemi _ 7 poslal do Prahg: Jiří z Poděbrad poslal jako vyslance Jana Malovce
z Pacova, Zdeňka Kostku z Postupic a vyhrrarré pražské měšťan5' Anděla a Duršmí.
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da - 8 na starého Mišenského: na markraběte rrríšenského tsedřiclra 1/. (1420.1464) -
Lo mimo Vgšehrad podle Vyšehradu

73 sede zasedne (zde i dále jde o tvary historického prézentu, které mají
těsný vztah k aoristu) _ 15 se přiuinú připojí se, přikloní se -16 pana Mejnharta:
Menharta z Hradce; nebyl však hejtmanem starorněstským, nýbrŽ nejvyšším purkra.
bím praŽským; iechu (aorist) zatkli - 17 Hanuš Rolourat: královský hejtman všech
tří pražských měst; z domu markrabstui Moraoského: stával na severnÍ straně
Staroměstského náměstí _ 78 duorem býoal siď|i|; skrze Židg skrz Židovské město _
20 židg bg zetiral že prý oloupil židy - 2Í nepráuě nepravdivě _22 do bránt d'o loupe.
nl; iedoa soÍná sotva stěŽí - 23 kromě pouze * 24 s blanami s kůŽerni, s koŽešinami;
bgl ugdřel vyrval, násilÍm odňal - 25 obec lid, obyvatelstvo; slcrze olcřilc následkem
pokřiku

28 ta ušecka léta: ti. deset let; na Dražice nad Beruitkg do Dražic u Benátek nad
Jizerou _ 29 Papúšelc mísÍr.. Jan Papoušek ze Soběslavě, který se přidal ke kato-
líkům za pobytu papeŽského legáta Jana Karvajala v Praze (srov. zde na s. 98 a
132) _ 31 iťdecftu odešli

33 suú choílí zsadi když přišel vhodný čas, dosadí _34 |ardřóm pronim původ-
nÍm farářům podobojí' vyhnaným z Prahy _ 35 'Pfecha: Přech z Budhovic, měšťan
vypuzený z Prahy za účast na spiknutí proti Menhartovi z Flradce r. 7440:
a špitdli v křiŽovnickém chorobinci a starobinci u Karlova mostu - 36 usadí dosadÍ,
ustanoví _38 jichžto iti psáti opúštím o nichž nebudu psát

( SMRT  LADÍsLAVA  PoHRoBKA )

A pak stalo se tu neděIi po světí AlŽbětě' Že král Ladislav křtil dietě
panu Konopickému s panem Jiřikem správcí a s jinými kmotry.

A tu neděli, když bude k večeruom' tehdy král jide s Hradu do Prahy,
a hned jeho hlava zabolí. A nazajtřie v pondělí vyvrhle se jemu dvě hlÍze,
a on jich tajil pro hanbu dolejší. I káza| k sobě svým lékařuom. A jeden,
ohledav jemu ruku, řekl: ,,I{ráli, neškodíť nic... A druhý lékař, podržav
krále za ruku, i řekl: ,,Krá|i, z|e se máš... I dali jemu lékařstvie, aby se
upotil' a potom dali jemu jiné lékařstvie, aby usty vyvrátil, a potom dali
jemu třetí lékařstvie, aby jeho proskočilo, a najposléze púštěli jemu krev.
A tak leŽe ve mdlobách i pustil duši v tu středu, den sv. Klimenta, v hodinu
23. A prvé neŽli král Ladislav umřel' prosil pana Jiříka správce, aby sirot-
kám a vdovám pravdy pomáhal a nedal jich utisknúti a křivdy učiniti.

Pak nazajtřie ve čtvrtek ten celý den ležal král v domu na marách.
A šli sú lidé ten celý den ohledujíce krále mrtvého a byl veliký dav v li-
dech a pIáč.

Pak nazajtřie v pátelr, tlen sv. Kateřiny, hned po kázaní šli sú na
procesí' a najprv řemeslníci s sviecemi' a potom žáci a mniši, a potom rector
universitatis s mistry a s studenty svými, a po nich vedli deset koní, při-
krytých suknem černým i s rynéři. A po nich mistr Rokycan šel v černém
ornátě, a potom šli rytieři lirálovi, všichni v černém rúše jak<l mniši,
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Bedřiclra v. (7420-1464) _
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a každý z nich nesl svíci černú v rukú. A potom nesli krále Ladislava na
marách konšelé staroměštÍ pod zlatohlavem, a páni čeští a rakúští šli
okolo mar. A ležal král pod zlatoh]avem na marách' odkrytý tváří, Že jeho
mohl každý opatřiti. A potom šel obecní lid mnohý, a tu byl tak veliký křik

25 a pláč od lidÍ, takový, jakož někdy veliký pláč byl' kdyŽ umřel Karel,
césař starý. A jakož s velikú radostÍ a se ctí, s trubači a s hudebníky přijali
sú jeho, kdyŽ do Prahy přijel' a s velikým veselím jednú branú, tak druhú
branú provodili jeho s velikým pláčem a s žalostí. A to se dálo v pátek, den
svaté Kateřiny.

1 tu neděli po suětt AIžbětě: 20. listopadu Í457 _ 1-2 křtil dietě panu Konopické-
mu byl kmotrem při křtu dítěte pana Zdeňka Konopišéského ze Šternberka - 2 s pa'
nem Jiřikem sprduci se zemským správcem Jiřím z Poděbrad

3 k večeruom k večeru; iÍde (aorist) šel - 4 zaboli (rn. zabole) začala bolet; nc-
zajtřie: 21. listopada; ugurhle se jemu duě hlize (duál) naskočily mu dva vředy,
boláky (příznak morové nákazy) - 5 a on iich tajÍI pro hanbu dolejšÍ ale on je zata-
joval ze studu, že šlo o ohanbí; kd.zal k sobě soým lékařuom povolal k sobě své léka-
ře -7 zle se mdš je s tebou zle; Iékařstuie lék - 9 abg jeho proskočilo: tj. projímací
prostředek - 10 u hodinu 23: po třetí hodině odpoledne (23. listopadu) _ 72 abg
praudg pomdhal aby dopomáhal k spravedlnosti

73uečturtek:24.  l i s topadu_74ohleduj icekrd le podÍvatsena krá le;  dou t lače-
nice

16 v pdtek: 25. listopadu _ 77 na procesí na pohřební průvod; ždci: patrně mí-
něni studenti školy při svatovítské kapitule, která připravovala adepty kněŽství
strany podjednou; rector uniuersťÍolis rektor (praŽské) university _79 s rgnéři s jízd-
ními zbrojnoši_22 pod zlatohlauem pod hedvábnotr látkorr protkávanou z|atem _
24 opatřÍti spatřiti * 25 Rarel: I{arel I\r.

( v o LBA  J I ŘÍHo  z  P oDĚBRAD)

A tu, když se sjeli na druhý sněm, rozmluvivše s velikú Snažností
a vážnosti, ohledavše stará práva česká a listy na to vydané od starodávna,
žekdyŽ by králuov rod sešel v Čechách, že mohú sobě krále českého z rodu
panského voliti aneb jiného, ktoŽ by se k tomu hodil, udělati králem českým.

A tak se na tom sněmu stalo, Že páni čeští i s jinými obcemi dali sú
k tomu plnú vuoli a zvolen jest za krále českého urozený pán, pan Jiřík
z Kunštátu, správce český, ten čtvrtek před Přenesenim sv. Václava v puostě,
jakožtovhodinu 77.,vPraze na rathouze v Starém Městě. A potom volení
šli sú všichni do kostela k Matce boží do Týna s králem voleným s velikú
r.adostí, radujíce se, že sú zproštěni z německé moci, kteřÍž sú myslili zle
učiniti lidu českému, a zvláště těm, kteřiž přídrŽi se čtení svatého.

A tu s velikú radostí zpívali jsú kněŽí a žáci: Tě boha chválime.

L na druhý sndm.. na iednovém sněmu byla odloŽena královská volba až na druhé
zasedání sněmu, v postě; rozmluuioše s ue|ikit snažností pojednavše velmi bedlivě -
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2 ohledauše stará. prduu: příslušné dokumenty byly k tomu účelu přivezeny z Karl.
štejna _ 3 kdgž bg. . . sešel kdyby v5 mřel

5 s jinými obcemi: míněni zásttrpci ostatních stavů českýclr i stavů korunních
zemi _ 6 plnú uuolť plné svolení _ 7 ten čturtek...: 2. března 1458 asi v pťrl jedenácté
dopoledne - 8 na rathouze na Staroměstské radnici _ 10 sú zptoštěni z nětnecké moci
jsou zbaveni vlády králťr němeclié národnosti (jako byli poslední králové, Albrecht
a Ladislav Pohrobek; - 10-11 kteříž sú mgslili zle učiniti kteří mělivúmyslu škodit-
17 kteříž přídrži se čtení suatého kteří se řídí evangetiem, tj. kteří jsou víry podobojÍ,
za|ožené na slovech evangelia

72 ždci studenti teologie, klerici; Tě boha chuáIíme slavnostnÍ děkovný chvalo.
zpěv (lat. Te Deum lartdanrus)

ČesxÝ  xnÁ r ,  BYL  U  PoKo J I

Tak král Jiří zemi Českú spravoval v pokoji. A tak s pilností jest usilo.
val, aby to království prvé odsekané zase k vládaní České koruny př.ijednal.
A tak pana Zdeňka, purkrabí pražského, poslal do Lužnické země, kterýŽto,
to vejvodství zase k zemi přijednav a smlúvami zpuosobiv, vrátil se do
Čech s vojskem a s pány jinými.

A na léto král léta božího 1459 poslal tam do LuŽnické země pana
Čeňka z Klinštejna, prokurátora dvoru svého, aby vyptal a zvěděl dani
a úŽitky r'ejvodství toho. A tak jest to drŽel i s jinými zeměmi až do zproti-
vení a země zbúření válkami velikými a pohnutím všeho upokojení těchto
všech let, neb ty všecky země pokoje velikého požíváchu od poražení tábo-
róv až do té chvíIe, jakož se o tom bude praviti. Neb tento král Jiří, pány
české maje v jednotě upokojené a sebe poslušné, pokojně kraloval, zemi
súdě, práva jim opustiv, tak aby zmatky zašlé opravoval' ztlělar' konšely
zemské k ohledánÍ mezi křivým a pravým.

Tento pokoj trval až do léta boŽího 7464, kteúhožto léta bylo divné
a veliké spojení Saturna s Jovem, lrteréŽto počelo se v Provodní sobotu
a trvalo za čtyři léta, v kterýchŽ leteclr byl mor, hlacl a války veliké.

Nadpis: u pokoji v míru _ 2 krdloustuí prué odsekané ltrálovství zmerršcrré,
zbavené předtím některých ťrzemí; šlo o korunníuzemi, která byla lrlavně za císa-
ře Zikmunda odclělerra různými zástavami (především Dolní Lužice, zastaverrá kur-
Íiřtu braniborskému); zase k uldtlaní České korung přijednal připojil zpět pod vládu
České koruny _ 3 pana Zd'eňka: Zdeňka Konopištského ze Šternberka; do Lužttické
země ďo LuŽice _ 4 přiiednau připojiv (na základě jednánÍ s kuÍiřtem braniborským);
smlúuami zpuosobiu zajistiv to pornocí smlur'

7 Čeňka z l{tinšteina, prokurcitora duoru suiňo tehdejší purkrabí královského
praŽského hradu _ 7-8 dani a úžitkg daně a výnosy - 8.9 o.á do zprotiuení a země zbťt-
řenÍ od.Ikami oelikými: tj. aŽ do vzpoury a odboje katolické panské Zelenohorsl<é
jednoty proti Jiřímu _ I0 požíutichu užíva|í; od poražení kiboróu: mÍněno dobytí Tá.
bora Jiřím z Poděbrad t. 1452 _ 73 ptdua jim opustio postoupiv jim právní moc;
abg zmatkg zašIé opraooual abJ. uváděI na pravou míru vzniklé zmatky; zdělao kon-

278

še|g zemské: m.it:'é.'
níků z řad šlechty
rozhodování mezi

15 diuné pod
trvězd (Saturna a
ti; o Provodní sot
nocích); v r. 1464

TehdY ihnt
pravil ku Pomt
hajtmanY Pana
mluvil Pamatu

s dobré lidi sluší.
vozuov, i spral
pak k jednomu
poraziti. A oni
zdálo se jim tu

10 před sebou mí
sou na ně táhl
tiem Potokem'
ssedali, a to Pr
pojezdivše okt

15 k hajtmanuon
dosti učiniti n
jeli. I Prosil ie
Jeník hnul vo
vozy zmátli a

20 na ně. A oni
krajní Yozy. )
k Třebíči.

I táhli sc
ska, spravivšr

25 táhli k tomu
proto, aby so
ětyřmi řady

APakP
sou po něktet

30 káza|í sou ol
s vozy se zas
sou udělali p



mu účelu přivezeny z Karl-

českýclr i stavů korunních
ra 1458 asi v pťrl jedenácté
ú zproštěnÍ z nětnecké moct
poslední králové, Albrecht
Íeří měli v úmyslu škodit _
i. kteří jsou víry podobojí,

avnostní děkovný chvalo-

O J I

tak s pilností jest usilo-
]eské koruny př'ij ednal.
ržnické Země' kterýŽto,
;puosobiv, vrátil se do

l LuŽnické země pana
vyptal a zvěděl dani

ti zeměmi až do zproti-
'šeho upokojenÍ těchto
lchu od poraženÍ tábo-
b tento kráI Jiří, pány
okojně kraloval, zemi
tvoval, zdělav konšely

lhožto léta bylo divné
se v Provodní sobotu
t a války veliké.

ti království zmenšcrré,
erá byla lrlavně za cÍsa-
Lužice, zastavená kur.
připoji l zpět pod vládu
iternberka; d.o Lužnické
ruÍiřtern braniborským) ;

Í purkrabí královského
Io zprotiucní a země zbú-
<é panské Zelenohorsl<é
"du.. mÍněno dob1'tí Tá-
oupiv jim právní moc;
té zmatky; :dělau kon-

1 0

15

šelg zemské: míněno ustanovení krajských popravců, tj. dědičných soudnich úřed.
níků z řad šlechty v jednotlivých krajÍch - 14 k ohleďdní mezi kříuým aprauýmk
rozhodování mezi bezprávim a právem

75 diuné podivuhodné _ 76 spojení Saturna s Jouem: postaveni' konstelace
hvězd (Saturna a Jupitera)' jemuž astrologové přičitali význam pro dějinné událos-
ti; o Provodní sobotu: tj. sobota před tzv. nedělí Provodňí (první neděle po veliko-
nocích); v r.7464 připadla na 7' dubna _ I7 za čt!]ři léta po čtyři roky

(TAŽENÍ K TŘEBÍČI)

Tehdy ihned král Jiří táhl jest opět s vojskem do Polné, a tu aby vy.
pravil ku pomoci knězi Jindřichovi, coŽ by mohl najvíce lidí. I tu dělal
hajtmany pana Hrabani a nad vozy pana Jeníka; a takto k nim král JiřÍ
mluvil pamatuje je: ''PřijdeJi na vás co, bíte se, milí páni, tak jako na
dobré lidi sluší... A oni takto sou se k tomu strojili: spravili sobě čtyři řady
vozuov' i spravivše do nich jízdné i pěší, i táhli sou k Třebíči. I přitáhli sou
pak k jednomu potoku, kdeŽ krále uherského lidé táhli sou na ně, chtíc je
polaziti. A oni Sou zastavili sobě vozy u toho potoka, čekajíce jich. I ne-
zdálo se jim tu dobře, i mluvili sou k tomu, aby přetáhli ten potok, brány
před sebou míti budú. I přeplavovali sou sobě vozy přes ten potok; a oni
sou na ně táhli, chtíce je poraziti. Tehda oni zavřeli sou se a vozich za
tiem potokem, clrtíc se tu brániti. I někteří páni s koní doluov mezi vozy
ssedali, a to proto, nadějíce se, že jim budou k vozuom šturmovati. A oni,
pojezdivše okolo nich, táhli sou k jedné březině. Tu pan Jeník mluvil jest
k hajtmanuom a ku pánuom prosícl aby jemu pomocníky dali, Že tomu sám
dosti učiniti nemuože, by jemu se ti kams děli' kteříŽ sou jemu před řady
jeli. I prosil jest pana Klusáčka, aby jemu ku pomoci dán byl. I tu jest pan
Jeník hnul vozy tepruov' a to proto' že sou sobě byli na tom kladení velmi
vozy zmát|i a stiesnili. Tehda oni lidé krále uherského, vidúce to' táhli sú
na ně. A oni zavřeli sou se u vozích, zpravivše sobě děla a hákovnice na
krajní vozy. A tak sou je od vojsky sobě odbili a odbivše táhli sou předce
k Třebíči.

I táhli sou k tomu vršku, z lrteréhoŽ sou bili do páně Jindřichova voj-
ska, spr'avivše sobě jedno dvěma řady vozy; a to proto těma dvěma řady
táhli k tomu vršku, že sou se nadáli, Že jim toho vršku brániti budou, a to
proto, aby sobě placu nestiesnili. A tak sou se na tom vršku položili' zase
čtyřmi řady jako prvé táhli, a tak sou se krále za nic nebáli.

A pak po některém dni tu sou kněze Viktorína doluov svedli. I když
sou po některém dni chtěli s toho vršku zase doluov táhnúti, takto sú táhli:
káza|i sou ohně dělati, pískati, bubnovati, a sami' což mohli najtajnějí'
s vozy se Zase obrátili a poloŽili se před kněze Jindřichovým vojskem. A to
sou udělali proto, aby jim na hýbaní vojska nějaké škody nebo hanby ne-
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udělali. Tu sou se spolu hnuli s kněze Jindřichovým vojskem zase k Polné
od Třebíče.

Jakož sou pak zase při.táhli k tomu potoku, kdež sou jim toho prvé
chtěli hájiti' kdež sou pak liclé krále uherského přitáhše za nimi, i do
vozuov jim zzadu vskočili' a oni sou je z vozuov zase vybili. Tehdy pan
Jeník, pojavši z svého vojska dva řady vozuo\'' i táhl jest na ně, chtě se
s nimi bíti; a oni sou se s ním bíti nesměli. A tak sou oni k PoIné k králi,
pánu svému' zase brannou rukou přitáh|i. A to všecko skrze vozy.

Protož, ktož má s tím pracovati, máť nač pomysliti, aby se najprvé
těmi vopatř'ili' ktož by toho pomáhali, aby ty jim mohl volně rozkazovati,
a Lak rozkazujic tomu dosti činiti; neb dopusti-lit na tě pán buoh klésku
aneb nějakú poráŽku, trrť nebudú viny dávati Kubovi, Šr'ehlovi ani Petrovi
- již tobě to všecko připsáno bude, buď zle neb dobřet

1 Tehd.g: koncem května 1468 - 2 knězi Jirulřichoui: Jindřichovi, krrížeti rnin-
sterberskému, svému synovi; knÍŽe Jindřich byl předtím poslán na pomoc svému
bratru \riktorínovi (obleženénru v třebíčském klášteře vojskem krále Matyáše), ale
sám utrpěl v květnu poráŽktt od Uhrů; dělal hajtmang ustanovil jako hejtmany -
3 pana llrabani: Jarr Hrabaně z Přerubenic; pana Jeniktt: Vilérrr Jeník z Mečkor'a
na Uhersku (u \iysokého Mýta) - 4 pamatuje napomínaje, upozorňuje _ 5 na dobré
lí,di na urozené, tra šlechtice; sou se strojiIÍ připravovali se1 sprauťIi sobě opatř.ili si,
připravili sí _ 7 k jednomu potoku: patrně Stavečka, vlévající se u Třebíče do Jihlav-
ky - 9 brdng: brány vozové hradby _ 13 sseda|i sesedali, seskákali; naděiíce se,že iint
budozt k Dozuom šturmouati očekávajíce, Že (nepřátelé) podniknou útok na jejich vo-
zy _16 tomu dosti učiniti zvládnouti to, stačiti na to; bg se děIí kdyby se poclěli;
před řadg před vozovorr lrradbu _|7 pana Klustička: Jan Klusáček ze ZhoÍe - 18 Íe-
pruouteprve;natomk laďenÍ p ř i tomrozes tavován i_18-19 sou sobě bg l i . . .  sÍťesn i lÍ
natěsnali si - 20 hdkounice: ručrrice vybavené před hlavňovým ústím hákem na zakles-
nutí, aby se zmírnil zpětrrý nátaz - 2"J. sou ie od uojskg sobě odbili od svého vojska je
odrazili; předce dopředu

23 k tomu uršlcu.. patrně StráŽná hora nad Třebíčí (proti klášteru, v nčmŽ byl
obleŽen kníže Viktorín); sou Dťli stříleli; do pdně Jindřichova ooiska: leželo poblíž
Třebíče a očekávalo pomoc _24 iedno jen, pouze _26 abg sobě placu nesÍťesnilÍ aby
si neomezovali prostor (potřebný k případnému rozvinutí, kdyby táhli s vozy ve 4
Ťadách vedle sebe) _ 26-27 zase čtgřmi řadg: teprve po zaujetí bojového postavení na
návrší obklopili se zase vozovou hradbou, zaručrrjící bezpečnost

28 sou doluou suedlť dolů (tj. z třebíčského kláštera) odvedli _ 33 k PoIné: k
hlavnímu leŽeni krále Jiřího - 39 sou nesměli rreodvaŽovali se - 40 brannou rulcou se
zbtaní v rtlce; skrze vozg zásluhou vozů - 43 klésktt poklesek, nehodu

( o  PAPEŽÍ )

Nuže, milý papeŽi, mohls na to pohleděti a zpomenúti' jakož se praviš
býti náměstkem Kristovým- jako by měl v pravdě býti, od Krista-li si to
naučenie vza|, aby křestanv mordoval svými falešnými sliby? Jináč jest
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Kristus sv. Petra učil a trestal pro utaté ucho Malchovo! A tak ne od
Krista jsi se toho naučil, než od Lucipera a ďábla, kterýž jest navedl Kaina,
aby bratra svého Ábele zabil, tak tebe, aby ponúkal Němcuov křiŽovni
kuov, aby Čechy mordovali. Pak by pomyslil na to, čím jest toho Kain
požil, zdali také není sám zabit. Ty pak, by byl sám přijel do Čech, i ty by
byl toho požil jako ta nebožátka křiŽovníčkové a Němečkové; tuším, že
jest jich noha z Čech neušla. I ty by byl, mám za to, s těžkem trefil do
Říma. NeŽ mám za to, že si tiem kárán Iegátem Juliánem, kteréhož Euge-
nius papež Čtvrtý též s svú bulí do Čech poslal. Tomu buli u Ryžmberka
vza|i a jeho Němce pomocníky zbili a zjiemali a jeho kápi červenú cepami
rozmlátili; a by byl sám na rychlé koty nevzal, byli by jeho holé pleše ne-
litovali. I dobroť v Řírrrě sedě bylo nebohými Němečky zastrkovati.

7 milý papeži: osloven Pavel II. (|464-1477) _7-2 iakož se prauíš býti ruiměst-
kem KristouýmkďyŽ o sobě říkáš,že jsi zástupcem Kristovým _2 jako bg měl jak
bys měl - 3 abg mordooal abys clával zabíjet, abys soužil _ 4 pro uťaté ucho Malcho-
uo: podle evangelia uťal Petr Malchovi, služebníkovi Židovského velekněze, ucho při
zajimánl Ježíše (srov. zde na s. 482) - 5 l{aína: podle bible syn Adamův, který sc
dopustil bratrovraždy _ 6 křižouníkuou křiž,áky _ 7 btl pomgslil kdybys byl pomyslil;
čím iest toho Kain požil k jakému prospěchrr to bylo Kainovi _ 8 ba bal přÍiel kdybys
byl přijel _ 7o s těžkem stěží' těžko _ 71 že si tiem kdrdn legd.tem Julicinem Že si l ereš
výstrahu z toho legáta .luliána; kardinál Julián Cesarini byl hlasatelenr páté ktižové
výpravy proti Čechům r. 1431 - 11-12 Eugenius papež Čturlý.. b1'l papeŽt'm v letcch
7437-7447 -12 tt Rgžtnberka: u Rýznberka na útěku z bitv5,. u Domažlic r. t437
(srov. zde na s.272) _74bg bgl sdm na rgchlé kotg neuzal kdyby byl sám nakvap ne.
utekl (/col : va]eníl postup); holé pleše vyholené tonzur}' (odznak kněžství) - 75 ne.
bohými Němečkg zaslrkooati nebohé Němce nastrkovat

B Y  B Y L  K R Á L  J I Ř Í  N A  P R v N Í  r N Í Ž e r  A  A  K R Á L E  Č E S K É
s E  R o z P o M Í N A I ,

Toť, milý králi Jiř'í, tvoji švagrové Němci, s nimiž si se spříznil, činiliť
sú př.átelskyt By byl na prvnie kniežata a krále české se rozpomínal, jak

sú <lni a kterak s Němci zacháze|i, k nim příčiny hledajíce, nosy a uši jim

Ieza|i, ven z země je do jich krajin vyháněli, aby jedno s nimi v přiezni
nebyli. Neb sú to dobře zna|i, že sú jim nikdá věrně nečinili, než kudy koli
mohúc, Čechy i podnes pod se podmaniti žádajic. By to byl, milý králi,
učinil, dcery své hy Němci nedával! Neb si byl opovrhl prvé zdravú radú
tlobrého a svatého kněze Martina Lupáče, nechtěI si s ním u Hory ani
mluviti ' ješto ten kněz Martin velmi o to stál a pracoval, že on kraloval.
A prosil boha a řka: ,,Milý bože, zkaziž toho krále Jiří i jeho rodinu!.. A tak
se stalo, Že jiŽ niŽádný syn jeho nenie živ ani v Čechách krom Yiktorína.
Ten vochudl a nenie při rozuomu, jako by nebyl. Dokudž král Jiří poslúchal
racly věrných krrěžÍ, kněze Martina Lupáče, doturl mu šlo vzhuoru: z pána
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1 5
učiněn gubernátorem a z gubernátora králem; ale jakž jediné řekl Roky-
canovi: ,,Mistře, dostis rnistroval, nechť my jiŽ také mistrujem,.. ihned
mu se nedařilo. Co mu radil Rokycana, Lupáč, aby svých dcer nedával
protivníkuom kalichal Najprv dceru svú dal za Matyáše, krále uherského.
Ten čím se jest jemu dobrým odplatil, z např.ed pověděných věcí muožeš
porozuoměti. A ta jest od něho s víry svedena. Synu pak svému Jindř.ichovi
vzal za manŽelku dceru Bramburského' a ten se tomu masu Ženskému dal
s víry svésti. A Hynkovi, synu svému, vzalza manželku Míšenského dceru;
i ten pro ženu kozlec převrlrl a potom, po smrti krále Jiřího, kdyŽ mu již
štěstí slúžiti nemohlo, řiekal takto:,,Jakž sem toho kalicha,salva reverencia
zvyjebeného, zapřel, žádného štěstie nemohu míti...

Takž ten král Jiří po těch svých dcerách málo vzav, ale mnoho zám-
kuov, měst, přÍslušejÍcích k koruně České, kteréž jest slavné paměti ciesař
Karel a král český k této České koruně druhé hotovými summami skupoval
a jiné směňoval etc., jakoŽ v majestátr-l téhoŽ Karla ciesaře množstvie se
o tom vypisuje, těch množstvie král Jiří po své dceři Míšenskému je vr'átil,
jakoŽ též v majestátu téhož krále Jiřího se vypisuje. A proto potom i král
uherský Matyáš i Němcí s ním války znamenité vedli, neb je na to papež
nastrojil. Hle, kterak buoh slyší své věrné, když k němu r'olají! Nesluší
jich tehdy zamucovati, mají silného mstitele!

t šuagroué příbuzlrí prosti.ednictr'írlr rnanželky, sestry rr. dcery; zr].e zv|. zet'avé -
3 k nim přtčiny hledaiice vyhledávajÍce záminku proti rrim - 4 jed.nojeniupřiezní
v přátelství, v pí'íbuzenstvi _ 5 uěrně upřímně; kudg koli jakkoli, jakýmkoli způso-
benr - 6-7 bg to bgl... učiníI kéž bys to byl učinil - 8 ]\Iartina Lupúče: utrakvistický
Iarář v tr{latovech a r' Chrudimi, volený biskup utrakvistický, radikálnější neŽ byl
oÍiciální utrakvismus (srov. zde na s. 73); nechtěI si s nim u Horg ani mluuití.: míněno
set,kání patrně u Kutné F{or1., o němŽ nerrí nic bliŽšího známo - 9 iešto ten kněz Mar-
tin velmí o to sttil a pracoual,že on kralooal přes to, že se ten kněz Martin (tj. I.upáč)
ve]mi o to zasazoval a usiloval, abY orr (tj. Jiří) kraloval - 10 a prosil boha: tj. po-
tom, kdyŽ .Iiř'í odrnítl s ním jednat _ 11 lcron Viktoríno.. \riktorín zcmtÍel aŽ 30.
srpna 1500, jeho bratři již dř'íve (Jindřich v r' 1498, řIynek v r. 1492) - t2 uochudl
zeslábl, ubylo mu sí7; neníe při rozuomtt: Viktol'ín po otcově smrti vstoupil do sluŽeb
Mat5lášových a stále více se vyhýbal společrrosti _ 74 jakž iedlná jakmile jen - 15 dos-
tis mistroual ďost dloulro jsi měl rozhoduiící vliv - 17 dceru suú: Kateřinu - 20 tlcetu
Bramburského.. Voršilu, dcet'rr Albrechta Braniborského - 2L MÍšenského dceru: Ka.
teřinu, dceru Viléma Saskélro, jirrak Nfíšeňského - 22kozlecpřeurňlrrdělalkotrmelec,
změnil přesvědčerrí - 23 salua reoerehcia s prominutírrr, s odpuštěním _ 24 zugiebeného
zpropadenélro, zatraceného

27.28 druhé... a i iné jinó... a některé jiné _28 etc. aId';o majestdttt téhož Rarta
ciesaře: míněn patrně Karlův návrh zákoníka, tzv, Majestas Carolina (srov. náŠ
Výbor I' s.791n.) _29 po sué dceři IýIíšenskému..míněnaZdeňka,manželkaAlbrech-
ta Míšeňského z rodu knižat saských _ 30 u maiesttitu téhož krdle JÍřÍho: nejspíše
v smlouvč chebské z t. 7459 (uzavřena mezi panovnickým rodem českýrn, saský-m a
braniborským) - 32 nastroiil navedl _33 tehrlg zamucouati tedv rrnorrtit, znepoko-
iovat
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(SMRT  ROKYCANOVA )

Léta božieho 1477 ve čtvrtek na Svatého Petra na stolici posazení
umřel mistr Jan Rokycana, volený arcibiskup pražský, skrze kteréhoŽ milý
buoh veliké a spasitedlné věci puosobil. Byl syn kováře chudého v před-
městí rokycanském. Báli se ho domácí, okolrrí, král. kráIová, neb se on bál
milého boha. Byl pravé kladivo proti nepřáteluom kalicha páně i proti
pikhartuom. Dajž mtr' pane bože, věčnú odplatu za jeho věrnú prácil
Pochován v kostele tajnském. Při jeho pochovávaní byla králová Johanna,
páni mnozí, neb byl čIověk modlitebný; ve dne i v noci modléval se lrohu
ihned z mladosti své. Před svú smrtí pohleděv na kněží, kteÍiž nad ním
stáli, řekl: ,,Pomněte mne, kněžÍ, přijdeť čas, že vašimi hubami v]áčiti
budou po zemi; ale budeteJi stálÍ v pravdách Kristových a příkladní,
potom bude kněz věrný tak vzáctný a mil lidu jako anjel boŽí...

7 ue čtorte]e na Suatého Petra na -stolici postlzení: 22. úrrora; ale toho roliu
připadl tento svátek na pátek (pottobné záměny působila nejspíše okolnost, že novÝ
den se počítal j iž po západu sluncc) _4 krt i lovti královna _5 proti pikhartuom:miné-
ni čeští bratří, proti nimž Rokycarla na konci života vystoupil _ 7 u kostele tajn-
sklm: u Pann}- Marie před Týnem (byl to katedrálnÍ chrám církve podobojí); krdlood
Johanna: Jobana z RoŽmitálu, choé krále Jiříbo _ 8 modlttebný hodně se rnodlící,
zboŽný - 70 oldčitÍ vláčeti, smýkati - L2 tlztictný a mil vzácný a milý

( SMRT  KRÁLE  J I ŘÍuo )

TéhoŽ léta umřel najjasnější král Jiří český a markťabie rnoravský tu
noc na sobotu před nedělí Družebnú brzo po mistru Rokycanovi, ve čtyřech
neděléch; onen slovem a tento mečem bránili kalicha Kristova. A pochován
v pondělÍ na den Zvěst,ovánie panně Marii na I_Iradě praŽském. Stálý nea
lezen v pravdách Kristových, v přijímaní krr'e jeho předrahé, až do smrti.
Umřel v ty války veliké. Smiluj se' pane boŽe, nad jeho dušíl Střeva jho-
pochována sú s soudkem v Tajně, podlé hrobu mistra Rokycany.

7 téltož llÍa: roku 1477 _ 2 tu noc na sobotu před neděIí Družebnú: 23. břczrra _
4 u ponděIi na den Zuěstoudnie panně Marii: 25. btezna; na Hradě pražském: v krá-
lovské lrrobce u sv. Víta _ 6 střeua vnitřnosti _ 7 s soudkem.. rníněna patrně schrán-
l<a, v níž byly uzavř.eny vnitřncsťi; podlé hrobu vedle hrobu

o  SMETÁNÍ  I i oNŠELUoY  *  o  Bo t I ŘCE  PRAŽsKÉ

Téhož léta 1483 konšelé staroměští, rrovoměští i malostranští, spo-
jivše se tajně s některými pány protivnými kalicha Kristova, od nich po.
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moci čakajíce, mínili všecky, kieříž přijímají krev pána Krista, duchovní
i světsk.é, shladiti a vyhnati ten čtvrtek téhož léta před svatýrn Vácslavem'
Ale milý buoh té lsti divně překazil. Neb rada azradajich tajná nemohla
býti. Neb Tomášek od Hvězdy zlaté, ten některémrr z souseduov mluvil:
,,Již se teď vaše tudiež ptlsvícenie blíží. Shledáte, žet vám cláme krvavých
mazancuov žrát7.,, Ale ten jsa chytrý, poradiv se, i neŽ ten čas přišel, ten
týden před tím odšel na onen svět jako Jidáš. I roznášelo se jest to tajně
mezi lidmi, neb jsú v ty časy soused s sousedem nesměl volně mluviti.
A chtěl-li jest kto s druhým na rynku mluviti, ohlédal se jako .i4k, zdali by
tu třetí byl, aby jich nevyzradil.

Pak nad to více konšelé tÍž měli své šibaly a zrádce, ti po vinních a po
šenkovních domích chodíce počínali sami najprv lecos mluviti proti konše.
luom, a přimísil-li by se kto k tomu a pověděl co takového, ješto by nebylo
libo konše|uom, i zrazova|i je a oni je sázeli a druhé i mučili a tak své šibal-
stvo konali, jakožto Jíru hrstnÍka z krámcuov od svatého Havla a Šajnohu.
Ten, ač jest byl l.{ěrnec, ale potom poznav pravdu, i věrně se jí přídrŽel'
takž pro ni i hrdlo ztrati|. Neb jsa před nimi obžalován, i tak ho na škřipci
v Starém Městě pražském mučili a pálili, až jeho na škřipci umrtvili. Potom
nesli jej do domu jeho a přikryli jeho, jako by sám od sebe umřel, na marách.
A ženě jeho bránili jsú plakati, hrozíce jí a jiným' aby se v šatlavě neoctli.

Tak se to násilé předce konalo, až jižbl'iz od Loho času, že jsa nemocen
rra Hradě praŽském kněz Hanuš Kolovrat, kterýŽ chtěl býti arcibiskupem
pražským, i pracoval k smrti; tak se dlúho mučil, nemoha umřieti, věda
o tom, co se má Čechuom věrným v Praze díti, i pověděl jest a výstrahu
jim dal' jakož by se pak bylo to vskuLku tak nalezlo. Ale milý buoh té lsti
divně překazil. Neb kterúž jsú jámu jiným kopali, do té jámy samy dopustil
vstrkati. Neb ty výstrahy majíce, z božieho jednánie že jsú jim oznámeny,
i soused s sousedem, jemuž dobře věřil, to vypravoval v tajnosti, a ten
opět jinému, až se to všecko rozneslo. I věř.íce pánu bohu, že jich neráčí
opustiti, i nečekavše noci, v níž sú měli sousedy jímati a katovati se s nimi,
i předešli je ten den prvé. Neb byli sú ti konšelé všecky před tím zapisovali,
aby kaŽdý, což na lroho zbroji přisluší mieti, byl s ní hotor', když koli
udeříntl bude k šturmu na rathúze.

Takž věrní Čechové tu sl-ředu přerl svatým Vácslavem, nečekajíce
štrirmovánÍ na rathúze, i šturmováno jest u Matky boží před Tajnem. TakŽ
poiom ihned po jiných kosteléch šturmovali. Takž se mnoho súseduov
sbéře rychle' a to bylo v 14 hcd., i jdú k rathúzu siaroměstskému s zbrojÍ.
A mezi vrat,y rathúzskými stál purgmistr ocl Klobúkuov. I když sú
k rathúzu přišli' otázal jich, co by chtěli, jemuŽ odpověděli,Žeby kroz.
kázani konšelskému to učinili. Jimž poděkovav z poslušenstvie hotového,
í káza| jim tu čekati. I chtěl před nimi rathúz zavříti. Ale oni ihned se na
něho obořili a on prchl a utekl nahoru a skryl se. TakŽ všedše na rathúz,
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i jali purgmistra s konšely a přikázali jim v světnici radné seděti tak, aby
Žádný nevycházel. I vyšel jest purgmisbr na mázttuz, a ihned .ieden sudlicí
jeho nohy probodl a on ihned učinil se zabitého a tajil v sobě duši. A oni
nechtějíce, aby tu mrcha ležela zabitá, i strojili se s ním k voknu, aby ho
vyvrhli s rathúzu. Ale on chytil se rukou žeIeza toho, na něrnž zpoléhají
vuokně, nechtěl se pustiti, až mu ruku kladivemže|ezným odtltlukli od něho,
takž ten upadl až na zemi s rathouzu, v košili toliko na zemi ležel, zkrva-
vený jsa. A Publik konšel utíkal s ratlrúzu, toho ranili před rathúzem.
I prosil jest: ,,I.{ezabíjejte mne, že vám divné věci poviem... I vlekli ho do
šatlavy. Jiné pak konšely vsázeli do vazby. A v ty časy také zazvon7|i
k šturmu na rathúze. TuŽ tepruv, co živo, běží k rathúzu. A Němci někteří,
kteříž sú o té zradě věděli' rychle také k rathúzu na pomoc konšeluom
běŽeli. Ale byli sú již zmeškali. I někteří zjímáni jsú a jiní utekli a roz.
prchli se.

Túž také hodinu na Novém Městě obec s svými konšely šermovali, ale
mnohem ukrutnějí, neb vskočivše do rathúzu, písař'e, kteýž jest bránil,
aby nešli do radné světnice, toho najprv zabili sú. A konšelé někteří prvé
utekli jsú před tÍm z rathúzu. A kteréŽ nalezli v světnici, ty všedše zsekali
a zsekavše smetali je vokny ven s rathúzu. Nedoruoště Martin, ten upadl
s pavlače v rathúze, Boreš nožieř, a ti od toho zemřeli. Páral pak, kožišník,
najprvnější konšel, ten byl utekl a schoval se u souseda v luoŽi. A tu na-
lezen jest a veden jest k rathúzu, spínaje ruce a řiekaje z ottapy:,,Ó, milý
králil.. A než ho dovedli k rathúzu, majíce k němu velikú nechut, neb
velikú nespravedlnost lidem činil - penieze lidem chudým neb sirotkuom
vyzdvihoval a jich mocí požieval, jakož mu se zdálo - na rynku, rozstú.
pivše se od něho, i střieleli k němu a sekajíce jeho řiekali: ,,Toť mých deset
kop,.. a jiní: ,,Tot mých pět kop... A on již byl bez duše dávno. A proto se
chudina nad ním po smrti mstila, litujíce své křivdy' jÍž jest jim činil.
I přivlékli ho před rathúz k jiným' kteréž jsú smetali. Na Malé Straně sťali
Piplmasko, muŽe starého, šedivého a bradatého _ ten málokdy býval bez
věnce _ a s ním druhého, Tomka krajčího.

Tehdy obec s boží pomocí opanovavše rathúzy, pečeti vzemše, volili
sobě jiné úředníky hajtmany. TéhoŽ dne vybili kláštery a je zebrali a mni-
chy vyhnali. Bosácký klášter u svatého Ambrože na Novém Městě u šran-
kuov proti královu dvoru, ten jsú veškeren obořili a potom bosáky a mnichy
ven z Prahy provodili, nebo toho byla příčina kázanie mnišská _ a najvíce
bosákuov _ proti přijímaní těla boŽieho a lrrve boŽí pod obojí zpuosobú,
mistra Valentina VIka, kanovníka hradského, jenž mnoho a příliš vyl proti
pravdě, a nějakého Martina Pušky, doktora z Chrudimě, poběhlce nešle-
chetného. Ten, jsa na Karlově v klášteře, ncměl dosti na tom, že tam kázal,
ale scházel doluov, do jiných klášteruov, jako k Sněžné matce boži, k svaté
Anně, svatému Duchu, haněje a kaceřuje. A tak ti mniší pravili liclem, že

80



pod zatracením duše naší, ktoŽ přijímají pod obojí zpuosobú, Že budú za.
traceni.

TéhoŽ také dne na židy udeřili a všecko jim pobrali a rathúzy jsú
90 dobře osadili a v noci žoldnéři po městě chodili.

Nadpis: o smetdní o vyházení (z oken) _ 2 protiunými kalichct KrťsÍoua kteří
byli odpůrci přijímání podobojí _ 4 ten čtvrtek: 25. záÍi 1483 - 5 té lsti dioně překazil
ten lstivý skutek (tj. spiknutÍ konšelů pražských měst proti utrakvistům) podivuhod.
ným způsobem překazil - 6 od ÍIoězdg zlaté: dtmU z|até hvězdy v dnešnÍ Havelské
ttlici-7 uašetudiežposutcenie (ironicky): bylo to před praŽským posvÍcením svato-
václavskýrn _ 8 poradiu se věda si rady _ 70 nesměI neodvažoval se -77-72 zdali
bg tu třett bgl zďali tu není (někdo) třetí

73 šibalg podvodníky' provokatéry - 13-14 po uínních a po šenkountch domích
pov inárnáchap ivn icích_76aon i  jesáze l i  aon i ( t j . konše lé)  jevsazova l i  c lo  věze .
nÍ; druhé (rrěl<teré) jiné _ 76-77 sué šibalstuo konali podvodně, lstivě si počínali -
77 hrstníka krupaře _79 takž tak Že, že až _ 20 umrtuili unrurJili k smrti, usmrtili -
22 abg se neoctli Že se octnou

23 předce dále' stále; až Ííž bliz od toho času: bl|zko 25. záti, rra kdy bylo pro.
vedení spiknutí stanoveno _ 24 kněz Hanuš Rolourat: Hanuš z Kolovrat' tehdy pro-
bošt svatovÍtské kapituly a administrátor konzistoře podjednou; zemřel již 27, zátÍ
1483 - 27 jakož bg se pak bglo to tlskutku tak nalezlo jak by se to pak bylo skuteč-
ně stalo _32 katouati se s nťmť mučiti je _ 33 ten den prué o den dříve, den před tím -
34 abg bgl s ttt hotoo aby byl s ní pohotově - 35 ]ť šturmu na poplach

36 tu středu před soatým Vó.cslaoem: 24. září 1483 - 37 šturmovdní zvonění na
poplach - 39 p 14 hod.: v 8 hodin ráno našeho času _ 40 purgmistr od Klobúkuoo:
staroměstský purkmistr Jan od Kloborrků (nazýval se podle domu U klobouků
v dnešní Havelské ulici) -41-42 k rozkd'zant konšelskému zpÍlkazu konšelů _42 z po-
slušenstuie lrctouého za pohotovou poslušnost _ 45 a suětnici radné v síni, kde se konala
zasedání obecní rady - 46 na md.zhtiz do velké síně, která sloužila k shromážděnírn
celé obce _ 47 učinil se zabitého dělal, že je zabitý - 49-50 zpoléhaii uuolcná (duál)
spočívají okna, okenní lrřídla _ 52 Pttblik konšel: Prokop z Velevic, zvaný Publik
asi proto, Že býval dřívc veř'ejným pÍsařem (rrotářem)

59 obec litl, obyvatelstvo; šermouali potýkali se, bili * 60 us/cočťuše vniknuvše _

61 prué dříve, př.edtím _65 u luoži v postcli _66 z o{rapg z omámeni, z pominutí -

67 nechut rrevoli, hnčv - 68 penicze lidem chudým neb sirotkuom ÚazduÍhoval přisvo-
joval si peníze z chudinské a sirotčí pokladny, uloŽené na radnici - 69 mocí požieoal
svévolně užíval - 72 soé křiudg bezpráví rrad seborr _ 74 Piplmaslco.. tehdejší purk-
mistr, zvarrý téŽ Piprňásek;bradatého vousatého -75 bez uěnce stŤÍzl^ivý (věnec nebo
vích měly ve znaku domy, kcle se pilo víno nebo pivo)

77 zebrali vyloupili _78 bosúcký kldšler usuatého Ambrože:na místě dnešního vj--
stavního domu U hybernů s př'ilehlou budovou na Náměstí republiky (původnč
klášter italských benediktýnů, opuštěný za husitských válek; r. 1461 jej dat Jiří
z Poděbrad minoritům, bosákům); u šrankuoo u závor (na hranici Starého a Nového
města) - 79 proti krdloou duoru.. sídlo českých králů od doby Václava IV. do Vlatli-
slava Jagellonského bylo na místě dnešrrího obecního domu na Náměstí repubiiky _

80 prouodili vyvedli, vyhnali _ 82 mistra Valentina VIka, kanountka hradského.. teh-
dejší kanovník u sv. Víta na Hradě pražskénr _ 83 Martina Puškg, doktora z Chrudi.
mď..augustiniánský řeholní kanovník v klášteře rra Karlově - 85 k Sněžné matce bo-
'ží.. do karmelitánského kláštera při kostele Panny Marie Sněžné na dnešním Jung-
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mannově náměsti - 85.86 k suaté 'Lnně, suatému Duchu: do Ženských klášterů sv. Arrny
(dominikánky; na dnešním Anenskérn náměstí) a svatého Ducha (benediktýnky; v
dnešní Dušní ulici), kde řeholnice pl.ijíma'ly podobojí - 86 kaceřuie obviňuje z kacíi'.
ství - 89 na židg na obyvatele Ž.clovského města _ 90 l.sú osadili obsadili (strážerni)

KRoNIKA STA l tÉHo PRÁŽsxÉHo KoLEGIÁTA

Tato kronika, obsahující záznamy z|et 1419-7447, má vztah k jedné větvi
Starých letopisů českých' ale vzhledem k tomu, že je psána latinsky, nelze ji do rám-
ce letopisů přiřazovat. Ukazuje však,Žezáznamy Letopisů reprezentují základní typ
kronikářství husitské doby a že ovlivnily i soudobou latinskou analistiku. - Název
dostala kronika podle zmínky o vyloupení kolejních knihoven za bouře po smrti
Jana Že]ivského, při němŽ se autorovi ztratil vzácný kostnický rukopis Husův
o přijímání podoboji. Zmínku však lze vyložit i jinak, protoŽe tehdy byly vybity
i jiné domy, zvlášt konšelské; podle toho lze hledat i autora kroniky jinak' než jak
byl hledán dosud, a to mezi laiky. Na laika ukazuje také hrubá latina s leckterými
bohemismy a zmínky o autorově účasti na válce. Verše o bitvě u Habrů r. t442,
které byly do kroniky ZaŤazeny a které sotva pocházejí od jejího autora, svěd-
čí snad o tom, že zna| tuto báseň zachovanou jen ve zlomku.

I

Léta páně |422 v úterý po Zjeven| páně přišel svrchu řečený král
Zikmund do Čech s velikým vojskem, Kutnou Horu vypálil i mnoho vsi
a městeček v kraji čáslavském a pobil kněze i lidi' kteří zůstali v Kutné
Hoře. Tehdy též děti byly loupeny od Uhrů a Ženy i panny od nich przněny
až k smrti. Proti němu pražané t Žizua s uémi, kdo se jich přidržovali,
vojsko své připraví a šiky své proti němu sestrojí. od Kolína král, jak bylo
řečeno, utekl, zapáliv město; pronásledují jej a blízko Habrů na jedrré hoř'e
královské vojsko spořádá své šiky. Rozvinou korouhve. ozve se ohlušující
ryk polnic a Čechové se na ně zmužile vrhnou. Ulrři se dají na útěk. Ale co
tehdy mohla prospět moc klálovská, když bůh na ně seslal silnou hrůzu?
opouštějí korouhve, koně ostruhami bodají a stejně utíkají, kclo jen utéci
může; a kteří neutečou' odevzdaji svá těla smrti; některé Zastihne meč, jiní
se utopí v řece. Připravi se útok; město Německý Brod padá a hynou vši-
chni, kdo v městě zůstali; jenom v městě zahynulo mečem, jak se praví,
nejméně tisic a pět set lidi. A po tomto vitězství byli Češi obohaceni ne-
vylíčitelnou kořistí nepřátel i prchajících. V městě též byl zajat jeden slo-
vutný a velmi statečný rybíř, jenŽ byl hejtmanern, Polák řečený Záviše
Černý, a jako zajatec s jakýmsi rytířem řečeným Mrvice byl dovezen na
pražskou radnici k Červenohorskému.

Téhož roku v pondělí po Reminiscere byl na radnici na Starém IVIěstě
sťat jeclen kazate|, kněz Jan z Písků z Nového Města, ještě s devíti jinými.
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Pro jeho snrrl zpttstošila obec nebo lid obecný obojího města všecky koleje
a odnesla rozličné knihy z knihoven. Mně též vza|i mé knihy, mezi nimi
traktát mistra Jana Husa, psaný jeho vlastní rukou v Kostnici v Žaláři,

25 který složil o přijímání pod obojí způsobou; v něm rozličnými autoritami
dokázal, že přijímání pod obojí způsobou je svaté, pravověrné i záslužné.
Pro smrt onoho kněze byli také téhož dne vyloupeni všiclrni žid,é a toho dne
byli dva starší městští stati a nazitÍi pět z konšelů a potom rychtář s něko-
lika osobami.

7 u úterý po Zjeueni pdně:1'3' iedna (6. ledna 1422 bylo v úterý); Zikmund př'išel
do Čech už v polovině prosince 742t)_7 město: Ktrtnou Hotu;blízko ÍIoÓrú.. město
na jih od Čáslavi (dnešní okr. Havl. Brod) - 1'3 u řece: v Sázavě, na níŽ se pod
utíkajícími prolomil |ed; Německý Brod: nynější HavlÍčkťrv Brod - 17 Zduiše Černý:
Záviše Černý z Garbova, vyslanec polského krále Vladislava u krále Zikmunda -
19 k Čeruenohorskému: Hynek Červenohorský z Náchoda rra Adršpachu byl
zajat 75. května 7421" při dobytí Jaroměře, kde byl královským hejtmanern, a uvěz-
něn na Staroměstské radnici _ 20 u pond.ělí po Reminiscere: v pondělí po druhé nedě-
li postnÍ (zv. Reminiscere), tj. 9' března 7422 _21 Jan z Pisků: Jan Želivský; chrám
Pann-v Marie Sněžné, kde Želivský kázal, byl jinak nazýván ,,Na pískách..

I I

Léta p áně 1428 v zimě vytáhnou obě polni vojska a někteří praŽané,
s nimiŽ jsem byl i já, na Moravu a sirotci s pražany i s panem Janem Tova-
čovským táhnou k Uherskému Brodu, jenŽ se jim dobrovolně poddal.
A potom se všechna vojska sejdou u VeselÍ a přes Skalici a Senici vstoupí
horami do Uher, zpusLoší podhoří kolem ořechova, Modré, Pezinku a město
hrabat od svatého Jiří; a mnoho lidí tam pobili. Potom se u Pošoně neboli
Prešpurka položili táborem před předměstími i v předměstíclr, jež potom
vypálili' a mnoho škod učinili. A teprve potom se vrátili přes Loznici, Senici
a Šintavu a kolem Trnavy, Kostolan, Čechtic a Nového Města směrem
k Beckovu, všecko zpustošivše a spálivše Brod. odtud, rozpustivše své,
Moravou miří na opavu. Tehdy, strachem zděšeni, prchaji obyvateléz města
Polské ostravy, měst Ketři a osoblahy; a vévoda Václav opavský s městem
Hlubčicemi i s Hradcem dobrovolně se jim poddal. A potom oblehnou mla-
dého vévodu Bolka v Hlohově, pak města dobudou útokem a zajmou více
než tisíc zajatců stavu zemanského a jiné z měst Bělé, Prudníku i ze Stř.elče.
Potom svrchu řečený vévoda Bolek přišed, zapsal se jim s poddanými, že
nebude proti nim, a zajatce vykoupil penězi. Potom vévodové slezští, města
i biskup seberou vojsko do pole proti nim u Nisy. Na ně v předměstích
ti svrchu řečení ze svých vozů s pěšími vyskočí a protivníků dobř.e na dva
tisíce pobijí a utopí; ba několik jich vskočí se svými až do měsLa a spálí vozy
Slezáků zároveťr s předměstími a s kostely. Hrůza nárarnná padne na Sle.
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záky; prchají z těch měst, nevyčkávajíce ani přichodu svrchu dotčených
vojsk: z Pačkova, Ziegenhalsu, z Frankenštejna, z města otmuchova, z Krot-
kovao z Břehu, z olavy, ze Střélína. I vévoda minstrberský se jim se svými
měšéany poddal. Utíkali též z Reichenbachu. okolo něho zůstali ve dny
velikonočnÍ, a tam přišli k nim z Čech páni i z měst vojsko veliké. S nimi se
vrátili do Slezska přes hrad Sobotku, z něhaŽ lidé utečou a naši jej zaplní
svými. Potom dobudou mnoha dobrých tvrzi a ze Středy přivezou zásoby
na hrad. Pak opěb vévodové s městy seberou svá vojska u Lehnice. Naši
proti nim táhnou na Goldberg. A všichni, když uzří Čechy, Y noci prchají
k městům. Potom dobudou Češi města Hojna, mnoho lidí pobijí a město
zapá|i. Pak táhnou k Vratislavi a zapá|i jim předměstí, ačkoli v městě měli
na sto tisíc lidí z jiných rozličných měst i ze vsí. Potom zpustošivše a spá-
livše mnoho vsí, městeček i tvrzí, odehnali i mnoho stád skotu i bravu
a vrátili se do Čech ke svátku letnic.

1 obě polní uoiska: táborské i sirotčí - 2-3 s Janeln Touačouským.. Jan Tova-
čovský z Cinrburka' moravský šlechtic, stoupenec husitství' otec Cibora Tovačov-
ského (n. zde na s.351) -5 kolemořechoua: kolem oi.ešan (na vých. straně Malých
Karpat jako ost. uv. města) .5-6 město hrabatod suatého JtřÍ: Svátý Jur -6-7 u Po-
šoně neboli Prešpurka: maďarské a německé jméno Bratislavy _ 9 Nouého MěsÍa: N.
Mesta nad Váhom -70 Brod: Uherský Brod _ 12 měst Ketři aosoblahg: města Ketř
na Hlubčicku (v dnešním polském Slezsku) a osoblaha na Krnovsku _73 s Hradcem:
s FIradcem u opavy _ 18 DÍskup: vratislavský biskup Konrád olešnický _ 23-3!:
města a hrady Pačkov, Ziegenhals, otmuchov, Sobotka . .. Hojrro ve Slezsku rnezi
Kladskem a odrou - 24 véuoda minstrberský.. Jan - 25-26 ue dng uelikonočtrí..kolem 4.
dubna 1428 _ 26 z měst: z husitských rněst _ 35 ke sudtku letnic: 23. května 1428

KRoNIKA BARToŠKA Z DRAHYNIC

Bartošek z Drahynic, drobný neučený šlechtic v karlšteinských službách' je
svou povahou blízký zemanským válečníkům, kteří promlouvali ve Starých leto-
pisech. V mládí poznal dosti svět (r. 1408 byl v Itálii) a válku prožil nejdříve snad
ve službách předního katolického magnáta z Podbrdska, Hanuše z Kolovrat, pak
na Karlštejně. Všímal si povýtce válečných událostí, a to nejen z nejbližšího okolí,
jemuŽ ovšem věnoval zvláŠtní pozornost, ale i z končin vzdálenějších,takže historie
husitských válek má v něm v rozličných podrobnostech spolehlivého zpravodaje.
Tento prostý katolík byl sice ve shodě se stanoviskem římské strany přívržen.
cem krále Zikmunda, ale i o druhé straně vypráví poctivě a objektivně. Jeho stra-
nická příslušnos.t mu nevadila, tak jako jiným, v tom, aby byl dohrým Čechem.
_ K jeho kronice je ještě přidána pestrá snrěs zpráv o událostech z let 1310 až 1460.
Narozdíl od Bartoškovy vlastní kroniky, zachycující události z |et 1419 až 1442
a psané barbarskou latinou, ještě víc prostoupenou bohemismy neŽ latina tak řeče-
ného starého pražského kolegiáta, je tento přidavek aspoň zčásti český.

.IéhoŽ roku, totiž t434'v neděli na den svatého Kryšpína v oné slabice

cris-pan, 30. dne měsíce lrvětna, v hodinu nešporní nebo tak kolern rrí, na
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indikci dvanáctou, dne třetÍho před kalendami červnovými, v šestnáctérn
stupni slunečním, kdy byla nedělní litera C, ve čtvrtém roce papežování
nejsvětějšího v Kristu otce a pána, pana Eugenia, v druhém pak roce císař-
ské vlády nejjasnějšího knížete a pána, pana Zikmuncla, boží milostí císaře
římského, vždy rozmnoŽitele říše, a krále uherského, českého, dalmatského,
charvátského atd., v den, kdy bylo slunce ve znamení Blíženců a měsíc
v ocase neboli na konci Ryb, mezi městy Kouřimí a Českým Brodem blíže
vsi... vstoupili v boj vznešení a urození párri, pan Menhart z Hradce, pan
Ptáček z Lipého, jinak z Rataj a z Polné, pan Aleš ze Šternberka, jinak
z Holic, páně Čeňkův syn z Veselé, jinak z Vartmberka' pan Herant z Kun-
štátu mladý, sídlem na Poděbradech; ze strany však pana oldřicha zRožm-
berka pan Mikuláš rytíř řečený Krchlebec, Chval z Chmelného, jeho hejt.
mani, Janek Předborův s lidem řečeného pana oldřicha z RoŽmberka, jak se
pravilo, s dvěma sty nebo o něco méně jezdci a s osmi tisÍci pěších, i pan Jan
ze Švamberka, velkomožný pan Aleš z Žebérka, pan Boreš, třebas pěší
a chudý, z oseka, Zdeněk z Drštky, Protiva ze Svojšírra, Hádek z Paběnic,
bratři Burián a Jan z Bukštejna, rozliční zemani z kraje plzeřrského a ně-
kteří měšťané z P|zné, Bohuslav, purkrabí pana Jana z Rábí, Václav Vor-
lejch z Frimburka, Ruprecht z Kočova a lid pana Václava z Michalovic
křižovnÍka, seděním na Strakoniciclr, Václav Strúch, velhartickÝ purkrabi
dříve řečeného pana Menharta, Diviš řečený Bořek, Petr Zmrz|ík ze Svoj-
šína, seděním na orlíku, Beneš z Myšlína u Mirovic, ViIém z Jaroslavic, pod-
purkrabí na hradě Karlštejně se svými druhy ztéhož hradu, totiž Matějem
řečeným..., Štěpánem řečeným Štětinou, Václavem ze Skrhlova, Linhar-
tem, sluŽebníkem Bartoška z Drahynic, Matějem Černým, Maříkem, Pechem
a dvěma kopiníky i s četnými jinými, jízdnými i pěšími; a též někteří
měštané ze všech měsL pražských a měšťané z MělnÍka; řečení páni, rytíři,
měšťané i zemani, majíce všichni dohromady, ja'k se obecně říkalo, tisíc
jezdců a deset tisíc pěších nebo o něco méně a dvanáct nebo o něco méně kop
vozů s příslušnou výstrojí a s děly; a ČernÍn, pan Petr z Chlumce, pan Beneš
z Dubé, seděním na Kozlím, Jakoubek z Božejova, purkrabi ovdovělé paní
Brechty z Konopiště s lidem řečené pani, z jedné strany; a knéz Prokop
Holý, tehdy hejtman sekty táborské, se samými tábory polními a Jan řečený
Čapek ze Sán, tehdy nejvyšší hejtman Žizkovy sekty sirotků, podobně
v poli už dvanáct letbez přestíivky válčicích, akněz Prokůpek řečený Prokop
Malý a ondřej řečený Keřský, hejtman též táborských zTábora' s měšťany
odtamtud i s měštany z Berouna, Slaného, Žatce, Loun, Kouřimě, Kolína,
Hor Kutných, Českého Brodu, Čáslavě, Nymburka, Hradce Králové, Jaro-
měře, Trutnova, Dvora, Vysokého Mýta, Klatov, Prachatic, Domažlic,
Písku, Litoměřic, Roháč z Dubé, Zajimač z Jevišovic s jinými svými společ-
níky, jak se obecně říkalo, sedm set jízdných a devět tisic nebo méně
pěších'... vozů, čtyřicet i více děl řečených hú|nice s jinými děly i s jejich
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/novými, v šestnáctérn
yrtém roce papežování
druhém pak roce cisař.
nda, boží milostí císaře
českého, dalmatského,
nenÍ Bliženců a měsÍc
Českým Brodem blíže

VÍenhart z Hradce, pan
š ze Šternberka, jinak
ka, pan Herant z Kun-
pana oldřicha z Rožm.
Chmelného, jeho hejt.
ha z Rožmberka, jak se
tisíci pěších, i pan Jan
tan Boreš, třebas pěší
iÍna, Hádek z Paběnic'
kraje plzeňského a ně-
a z Rábí, Václav Vor-
Václava z Michalovic
, velhartický purkrabÍ
Petr Zmrzlik ze Svoj-
ilém z Jaroslavic, pod-
;hradu, totiŽ Matějem
ze Skrhlova, Linhar-

ým, Maříkem, Pechem
pěšími; a též někteřÍ
ka; řečení páni, rytíři,
ie obecně říkalo, tisíc
nebo o něco méně kop
z Chlumce, pan Beneš
urkrabí ovdovělé paní
trany; a kněz Prokop
y polními a Jan řečený
kty sirotků, podobně
okůpek řečený Prokop
hzTábora ,směšťany
un, Kouřimě, Kolína,
Iradce Králové, Jaro-
Prachatic, DomažIic,
; jinými svými společ-
:vět tisíc nebo méně
j i ným idě l y i s j e j i c h

15 výstroji ze strany druhé. A svrchu řečenÍ páni, předstírajíce, jako by od nich
utíkali i od ocasu svých vozů, sešikovali nejlepší lid pana oldřicha z RoŽm.
berka dříve řečeného, z krajů plzeňského a prácheňského, pana Menharta
i z Karlštejna \' ocasu i zavÍrce svých vozů s korouhví pana z RoŽmberka
tajně a skrytě, k zemi sklánějíce kopí i samostříly, jež drŽeli, a odvrátivše
jaksi zadek i ocas svých vozů od oněch nepřátel táborských i sirotčích atd.,
jako by se pokoušeli ustoupiti a utéci. Posléze sami nepřátelé je pronásle-
dovali se svými vozy k ocasu vozů panských, z děl silně střílejice a křičíce:
,,BěŽi,běži a utíkají!.. A přiblíživše se k vozům panským se svými vozy asi
na půl honu nebo o něco rnéně, útočně vypadli ze svých vozů, chtějíce
vniknout do vozů panských. Tu lid panský a páni, zdvihnuvše plachtu
neboli korouhev pana Rožmberka a jinou, ven ze svých vozů proti nim již
blizko jsoucím vypadli a mužně s nimi bojovali a je tak odváŽně a prudce
bili, co bys doříkal onen Žalm ,,Smiluj se nade mnou' bože,, (Ž. 56). Táboři
a sirotci se obrátili a dali se na útěk a chtěli se vrátit do svých vozů, aby se
v nich zavřeli. Tu dřive řečenÍ páni a lid, s nimi se tak rychle a hbitě bijíce,
stíhali je, Že s nimi vběhli do jejich vozů a tam v týchž vozech řečené kněze,
oba Prokopy zmíněné, i vÍce kněŽi z jejich zlořečené sekty zabili; a mnohé
znichvevozechinaútěku zvoztt,  stíhajÍce je 'pěšíi jízdné'pobi l iausmrt i l i ;
a podhejtmany Jíru Ušatého i Mareše Kršňáka zajali. A tak se obecně říkalo
od těch, kteří tam tehdy byli, Že dříve řečené sekty měly deset tisíc a půl
třetího sta lidí a sami totéž říkali, ale uteklo jich sotva tři sta. Ty všecky
na místě i na útěku k Českému Brodu a blizko Brodu pobili a spálili, také
všecky vozy, děla, zbraně i výstroj jim vzali. Řečený však Čapek a ondřej
Keřský, svrchu uvedení hejtmani, utekli do Kolína na koních a s nimi malý
počet jejich pěších druhů.

1 na den suatého Krgšpína: jeho památka se slavila 25. října' někdy také
30. května; zde jde o druhý termín _ t-2 o oné slabíce cris-pan: časový údaj podle
veršovaného kalendáře, zv. cisiojanus, v němŽ byly dny vyznačeny slabikami hlavně
podle svátků příslušných světců; v obvyklérn víceslabičnérn údaji je pro datování
rozhodující první slabika (zde crÍs), ostatní mají jen kontrolní povahu _ 2 v hodinu
nešporní: asi mezi 4. a5. hodinou odpolední _3 na indikci doandctou: obšírné trdání
data rozličným způsobem' jindy v takové míře neuŽívaným, spolu s připojením roku
papežské a císařské vlády, je charakteristické pro katolíka Bartoška; chtěl tu zřej-
mě zbytkern svého školního vzdělání naznačit důleŽitost události; Índíi.ce; číslo
označující, kolikátý je daný rok v patnáctiletóm cyklu; kalendg: v římském kalen-
dáři první den v měsíci; stupeň slunečni: číslo označující' kolikátý je rok v osm-
advacetiletém cyklu; neděIní lilera: s|otlžÍla k zjištění, na které dny připadnou
neděle v roce určovaném v tomto cyklu - 5 Eugenia: Eugenius IV. byl papežem v l.
1431-1447; u druhém pak roce,.... Zikrnund se stal císařem aŽ v kvčtnu 7433 _ 7 roz-
nnožitele říše..středověký překlad lat. augustus (: vznešený, posvátný; pak sou-
část titulu panovníků) spojením se slovem augeo (: množiti, zvětšovati) - 10 blížc
usÍ..... jméno Lipan nebo I{ř iIrů vypadlo Bartoškovi z paměti; pdnť..... výčet
účastníků je leckde charakteristický proto, že ukazuje autorův vztah k jednotlivým
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osobám' literé z niclr bliŽ znal a jichŽ si zvláŠí' vážil; podrobnější zprávu o nich i o bit-
vě samé podal Bartoškovi jcho sluha Linhart,níže připomenutýi z Hradce: z Jindři-
chova Flradce - 10-11 pan Ptd.ček: Hynek Ptáček z Pirkštejna - 72 pdněČeňkŮosgn:
Jindřich z Vartemberka - 12-13 pan 'Herant z Kunštdtu mladý: Jiří z Poděbrad,
tehdy čtrnáctiletý _ 74 I{rchlebec.. purkrabí zvílror'ský - 78 Hddek z Paběnic: patrně
Jan Olkmai, řečený Had z Paběnic, připornírraný na Chotěšovsku r. 1432 _
1.9 z Bukštejna.. z Gutštejna _22 Ydclao Strúch: v.letech 1430.1433 byl velhartickým
purkrabím Petr Štrouch z Chlumku _ 23 pana ]|Íenharta: Menharta z Hradce;
Bořek: Diviš Bořek z Miletínka -25-26 Matěiemřečeným...: jméno u Bartoška ne.
uvedeno _ 32 Černín: Jan Černín z Vysoké (z Mlázovic); Petr z Chlumce: PeLr z Ja-
novic na Vysokém Chlumci - 33-34 paní Brechtg.. Perchty ze Šternberka, matky
Z<leňka ze Šternberka- 47 Duora..Dvora Králové _ 42 Zaiimač z Jeuišouic.. Sezima
z Kunštátu, držitel sázavského kláštera _ 44 pěštch: v latinském textu vypadlo
příslušné slovo ,,pěších.. a stejně údaj o počtu vozů; hú|nice: české s]ovo v latin.
ském texttr - 53-54 asi na půI řronu'. asi na 80 m

PRoKoP.  PÍSAŘ NovoMĚSTSKÝ
LATINSKÁ xnoNIKA

Jde o nedokončenou kroniku novoměstského písaře Prokopa, známého též
jako skladatele české veršované kroniky. V latinské kronice, psané od t. 1476, za-
znamenal autor i zlomky časových českých satirických popěvků z doby počátků
husitských bouří. (o autoru viz podrobněji zde na s. 104.)

KdyŽ tedy bylo v Čechách zvěsbováno' co se stalo v Kostnici s Janem
Hu'sem i Jeronýmem, jejich žáci a následovníci, všichni se sešedše dohro-
mady, nejprve posvětí památku zemřelých, potom složí jejich historii
s hymny, prózami i kantiky a oslavují jejich svátek každoročně až do dneš-
ka. A laikům sloŽili českou píseň V ndděii boži mistr Hus Jan, kterou i s jiný-
mi písněmi proti papeži a svaté cÍrkvi boži zpivají v kostelích, v krčmách,
i žáci po domech na vzpomínku. Mezitím byl skoro po dvě léta interdikt
pro mistra Jesenice, doktora, po celé Praze i na Hradě pražském: jen na
Hod boží velikonoční a podobně na Hod boží svatodušní se slouŽila mše,
na Žádné jiné dny se však bohoslužba nekonala, takŽe věrní katolíci byli
nuceni na mše chodit ven z Prahy, do Psár, tlo ovence, k blahoslavené
Panně za Prahou pod Vyšehradem a do Buben; těm se viklefovci posmívali
řikajíce: ',Na pes, na hounec, na buben..,

ovšem tato exkomunikace byla věřícim k největší škodě, neboť Čeněk
z Veliše, tehdy nejvyšší purkrabi Hradu praŽského a poručník statků pána
z RoŽmberka, zjednal jakéhosi Heřmana, světÍcího biskupa, jenž mnoho
žáků vysvětil na Lipnici, hradu téhož Čeňka; ti, přišedše do Prahy a do
rozličných míst království, poclávali lidu laickému pod oboji způsobou,
v českém jazyku zpívali i četli mše. Množství lidu zača|o se k nim přiklánět,
a tak vYhnavše z kostelů zákonné faráře, uvedli tam, sami laici, své kněŽí.
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L týŽ Čeněk na statcÍch svých i na statcích pána z Rožmberka, odstraniv
zákonné kněze, usadil tam tytéž své kněze, o nichž řÍkal kněz Tršek:

Suětili se na Lipni.ci,
budú z nich kati, biři"ci.

Dále: Čeněk kd.zal kněží suětiti u Lipnici,
na hradě učinilť iest šermici;
nenie kto ro^uo.dě.
Velikéť ie znamenie
země zkaženi.e.

Což se i stalo: nebot tiž kněži' později svého biskupa' který je vysvětil,
utopili; Čeněk však od nich mnoho zlého vytrpěl a velmi litoval, že se po.
staral o jejich vysvěcení, když potom viděl, jak vypalují kostely a ubíjeji
kněžÍ. Stále dáIe se dělice v sekty jedni počali podávat dětem, druzí však
jen starším, jedni zpivat česky, jiní nedávat polibek míru, vorlu nesvětit,
za zemŤelé se nemodlit, nýbrž rouhali se říkajíce:

N echte, kněžie, rekui.em,
sprauujte se zdkonem atd.

.I.u Němci z Drážďan, kteří měli školu na Novém Městě veclle Čerrré
růže, zvláště Petr, jenŽ poradil Jakoubkovi přijímání podobojí pro lid'
přinesli tabule proti papeži, psané i malované, jak Kristus jede na oslátku
a apoštolové ho následují bosí, papež však s kardinály vystupují na mezcích
a v šatech nádherných, pravÍce k papeži: ,,Hle, život rozdílný!.. a jiných
tabulí více. A tak lid odtáhli od poslušenství a své sekty rozmrrožili, vv-
lorrčivše t,ehdy kněze zákonné'

Hle, můj Čechu, viz okem zdravé mysli, jaká zla se tehdy stalat VždyÍ
bylo celé město v sobě rozděleno, ba kaŽdý dům: žena proti mtrži a naopak,
otec proti synu, čeládka proti hospodáři. Nebot zpívali viklefovci, skláda-
jíce nové písně proti církvi i katolickým obřadům, sváclějíce prostý lid,
i naopak katolíci proti nim; o tom je však lépe pomlčet. Král však dělal,
jako by neviděI, jako dvojsečný meč trpě obojí stranu a rlovoluje loupit
zbožÍ církevní, rozchvacovat je a ničit. Zpiva|o se o tom:

Voksa, Racek Kobgla,
ta jsta sobě dobyla,
abg kněžie lúpila,
sama oběšena bgla
uedlé pana Zoule.
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Král to slyší a mlčí, protože se mu to líbÍ. Ach, kde je spravedlnost?
Páchají se loupeže, a není, kdo by tomu bránil l

3 posuěti pamdtku: tj. ustanoví jcjich památný den (svátek); hístorii: mírrěno
breviářové čtení obsahující životopisy (legendy) _ 4 prózami: prózy čili sekr'ence jsou
zvláštní literární útvary, které byly vkládány do mešní liturgie; kantilcg: hymny,
chva lo zpěvy -5V ru idě j i boží . . . : začá tekpísně ( s rov . zde  v  1 .  s v .nas .299) '  s t e jně
jako jiné verše, je v latinském textu uveden česky - 7 po duě léta: r'e skutečnosti
trval interdikt od konce října 1416 do 26' února 1419 - 8 pro mistra Jesenice: pto
JanazJesenice,husitského právníkaaFlusova přítele (viz zrle na s. 389) - Í1 do
Pscir'. malá ves ve vyšehradském podhradí nad Botičcm; d.o ouence: ves na místě
dnešní pražské čtvrti Rubenče _ 12 do Buben: ves na místě části dnešních Holešo-
vic - 13 No pes..... posměšná naráŽka na jrrréna Psár, ovence a Buben -!4-75Čeněk
z Veliše: Čeněk z Vartenberka; jako nejvyšší purkrabÍ měl sice v moci Pražský hrad,
ale jeho podřízeným byl zvláštní purkrabí PraŽského hradu - 76 z Rožmberka..oldři-
cha z RoŽmberka; Heřmana.. Heřman, biskup nikopolský' byl později farářem v Mi-
ličíně - 17 ugsuětí.I: v březnu 1417 _22 Tršek: patrně katolický kněz Trch, farář
v Sedlci na Táborsl<u _26 šeimici: šarvátku - 27 nenie, kto rozuadě: není, kdo by usmÍ.
řil - 31 utopili: v LuŽnici po dobytí hradu Přiběnic 13. listopadu 7420 - 33 podt|uat:
tj. svátost oltářní _ 34 polibek míru: vzájemné líbání věřících před přijÍmáním ne.
bo po něm podle zvyklostí prvotní církve, též vzájemné líbíní kněŽí při slavných
mších _ 38 Němcť z Drd.žďan: Mikuláš a Petr z Dráž,ďan a Frirltich Eppinger _
38-39 uedle Černé růže: š1o o dům u Černé růŽe Na příkopě, který patřil českémrr
rrárodu universitnímu _ 39 Jakottbkoui: Jakoubkovi ze StřÍbra _ 40 tabule prcti pa.
pežť.. podobná obrazová agitace, ovšem v knižní úpravě, je dochována v rukopi-
sech Jenském a Grittinskénr (srov. zde barevné přílohy č. I a II) . 52 Voksa, Racek
Kobgla: Racek Kobyla z Dvorce, vyšehradský purkrabí, a Voksa z Valdšťejna,
nejvyšší vrátný dvolce králova, jemuž 1411 svěřil král Václav vizitaci všech českýclt
církevnich ústavťr v Čechách a na Moravě _ 53 isÍa.. . d.obgla získali _ 56 uedlé podle;
pana Zoule: rytíř Jan Zolul z ostředku byl popraven r. 1404 z návtldu panské
strany jalto záškodník; byl přívržencem Václava IV. Zoul, jemuž před popravou
poskytl poslední útěchu Jan Hus, kajÍcně odprosil lid za své skutky; proto byl později
považován za řIusova stouperrce' Popěvek přeje oběma kr'álovým oblíbencům,
skutečným Husovým stoupencům' aby byli za loupení církevního majetku popraverli
jako Zoul

P o z n á m k y  e t l i č n i

R e ] a c e  o  p o s e l s t v í  d o  Ř Í m a  1 4 4 7

Naše vydáni 1'1'chází z rkpu býv. knilrovrry křižovrrické XXII A 1' nyní NI(
v Praze LIv D2's. 181 -18l], kde v-vprávční je součástí Starých letopisťr českýclt
(text G); zapsáno téŽ v rkpe M Starých ietopisů (býv. děčÍnský, Brázďův)' nyní v UK
v Praze xlx A 50' s. 325-326, odkud zde uvádíme dťtležitější varianty. Další
rkp je ve vídeňské NK, č. 3282, fol. 95a-99a. Na základě těchto tří textťr otiskl
Fr. Palacliý, AČ2, 1'842,233-235. Nor'ó vydáni (podle rl<pu G) poř.ídil Fr. Šimck,
Staré letopisy české z rukopisu KřiŽovnického, Praha 1959, s. 198-200.

Rkp G je silrrě porušen, upozorňujeme na to jcn na těch rnístech, kde pravdě.
podobné čterrí nemťtžeme opřít o rkp M.
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:h, kde je spravedlnost?

(svátek); historii: mítrěno,'mi: prózy čili sekvence jsou
liturgie; Itantikg: h1,mny,
v 1. sv. na s. 299), stejně
>o duč léta: r'e skutečnosti
8 pro mistra Jesenice: pro
iz zde na s. 38g) - 7l rlo
; d'o ouence: ves na místě
stě části dnešních HoleŠo-
]nce a Bubcn _t4-15Čeněk
lsice v moci PraŽský hrad,
tu - 16 z Rožmberka.. oldři-
byl později ťarářem v Mi-

iatolický kněz Trch, farář
rozvadě: není, kdo by usmí.
topadu 7420 - 83 pod.ttuat:
lících před přijÍmáním ne.
líbíní kněŽí při slavných
an a Friclrich Eppinger *
ipě' ktcrÝ patřjl čes]<émrr;íbra - 4() tabule protí pa-
'  je dochována v r t rkopi-
IaII) - 52 Voksa, Racek

bÍ, a Voksa zValdštejna,
Iav vizitaci všech česk-ých
tla získali _ 56 uerllé poát";
l. 1404 z návcldu panské
ul, jcmuž před popravou
i skutky; proto byl pozděii
a královým oblíbencům.
:vního majetku popraverri

1 tak jsú pověděli a napsati kázali G] oanech. u M _ 6 ltem G] Item coŽ M (u G
cožškrtnuto) _ 9 arcibiskupstvie G] arcibiskupské Jl4 _ 11 listy G| listy na to ll4 -

| 6 než :Že  j smeG |ne : Ž smeM_18 - 19  I t em t en t o l e g á t . . . r r e Ž  j smydo  Ř ímap ř i j e l i G ]
ÚlJnech, v ]ýI - 23 věrni M] věrně G _ 48 se zbavil Mlzbavil G -60 Kristapána|
Xpa G, Kristus M, Šimek - 62 spasen M] |palen G _ 63 mezi vámi G (porušeno)| s
vámi M - 68 by tak od nich trpěl G] b1' trpěl jlí

R e l a c e  o  p o s e l s t v í  d o  Ř í m a  1 4 6 2

Naše ukázka otištěna podle rkpu APH (býv. Kap. PraŽ.) o 74' fol. 87a-93/2b
(staré čÍslování: 79a-85b - Á). Podlc téhož rkpu vydal A. Patera, AČ 8, 1888,
322-328. Zapsáno téŽ 1l rkpe SA v Třeboni A 15, fol. 290a-292|l (T), v rkpe býv.
knihovny kř iŽovnické, nyní NK t ' Praze LIv D 2,s,2L8-221 (K) a v rkpe SA v Brně
R Iv 9, fo]. 133a n. (dř. ve Stockholmu). Podle rkpu I{ otiskl Fr. Šimek, Staré leto-
pisy české z rukopisu Křižovnicliého, Praha 1959' s. 232.239; podle rkpu brněn.
ského K. J. Erben, Výbor II '  s l . 663-672. Y naší ukázce užíváme variant z rkpů
?, K,.varianty rkpu brněnského rrvádíme pouze podle vydání Pater'ova _ B (Pat).

Nadpis: Tractatus ambasiatc Bohemorutn ad patr)aln Fium Á] Tuto se pokládá
běh a poselstvie, kteréž král a královstvie učilrili ku papeži léta 1462 v postě 1{'
Poselstvie krále Ji řího ku papežovi 7462 T _ 1 v posti i  Á] vpostě léta boŽieho 1462,
K, T, B (Pat) - 1-2 tu sobtlt 'u Á] tu solrotu potorn Ii , T,I} (Pat) - 2 Rabštejn] Rab-
štýn Á (tak i ddle); biskupa A| neni v I i , T -4 I stalo se jest A| nema K, T, B
(Pat) _ 5-6 učinit i  poslušenstvie... jakoŽ,iest obyčej j inýtn knicžatóIn Á] učinit i
posltršenstvic a poctivost a některé prosby na Vaši svatost vzttésti; poslttšenstvie od
krále našeho tak, jakoŽ obyčcj jesť j inýnr kniežatórn K, pod. T, B (Pat) _ 6 nejjas.
nějšieho] nýjasnějšieho rl (Íak i ddle. u předp. nej-) _ 72 z té roty šibalské a bludné
Á] z tolro šibalstva bludného K, T, B (Pat) - |7-18káže l idu př i jímati pod dvojí
zpósobú A|káž"e' l id př i jímá pod dvoji zpuosobú Ii, porl. B (Pat), káže' l i t l  př i jí-
má ještě pocl obojí zptlosobťr T _ 24 Ilokycan Á] ten Rokycana K, T, B (Pat) -

25še l ,uzÍev(nadeps .  w ida)  Á]  sep i . ib l íž i |K ,  T ,  B  (Pat )  -28múdrýaAf  ugt l .ech .
u K, T - 33-34 co nám nenie poručeno, rrčirriti llctnóžern A] coŽ rrám nenie porrrčeno,
učiniti nemuoŽem. A přesto bychom učirrili, rrebylo b5' platno ani pevno K, B
(Pat), což nám nenie poručeno učirriti, a př'esto llychom učinili, nebylo by platno ani
pevno ?-38 nicenskému Á] Nicenovi I i ,  T, B (Pat) _43 rozděIenic a bludové Á]
oddělerrie a bludové R (Pat), rozdělenie, bludové a od1lornosti I{, T _ 44 na svórn
tlvoře Á] na dvoře vlastniem K, T, B ( Pat) _ .tr6 šibalstva 1{' ?j ii1.bal|wa Á -

51-52 to k l ionci př ivedl i Á] k l iouci vedl i 1{, T, B (Pat) - 55 neoslyšíť Á] neopus-
tit K, T - 56 odpovětl K, T] opowěd Á; Rabštejnova Á] pátróv K, T, B (Pat);
poslrršerrstvi c K, T, B (Pat)| po|el itwie Á -58 Toť . ' l] Tit.í(. LyL T,tyť, B (Pat) .

61 Kostkoví K, T] Koikowi Á -63 budú slyšcti Ál buclú slyšány K, T, B (Pat) -

67 pán náš král Á] pán náš a král I{, T - 77 lt zemí Franoké Á] v Francí K, T, B
(Pat); opatstvie K, T]opatcztlvic Á - 82 múdí.ejší A] ugnech. u Ii, 7. - 83 v při-
jímaní pod obojí zpósobťr A| uynech. u I(, T .- 8.l nc.r'ážní A) nvvzác.ttí K, T, B
(Pat) _ 85 sláva Á] čest Ii, T, B (Pat) _ 89 jim liu pochvale a ktr posilnění á] jinr

ku posi lněrrí K, T _ 91 ncjsvětější Á] najpoctivější Ii '  T, B (Pat) -93 cierkve Á] s
církví 1í, T, B (Pat) - 96 a docela svědom A (na okraii)] netú u K, 7' - 96-97 ne.
chtěl bvch před vánri toho jinak ani stnčll praviti Á] nechtěl bych toho před vámi
praviLi K, T - 101 pověděno Á] odpověděno 1(, T, B (Pat). 103 obyčej měli aneb
ntají Á] o}ryčej rnají .á(, ,I, - 7o7 zrtršena Á] zrušena jsú a nemají dále moci I{, pod.

cké XXII A 1, nyní NI(
Starých letopisr1 českýclr
iký' Brázdův), nyní v UK
LleŽitější l'arianty. Další
lě těchto ti'í textťr otiskl
<ptt G) poi.Ídil F.r. Šinrek.
,  s .  198-200.
ich rnístcch, kde 1lr'avrlť.-

295



T , B  ( P t t I )  - 1 0 9 n a p ú š t i Á ]  a g n e c l t . . o  i < , T  - 1 1 0 v z e n í A f u g n e c h . v K ,  T  _ 7 | 4 a
toho žádati A|ugnech. u R, T; ani žádali Afognech. o I{, T - 129-130 jaliž bych chtěl
vymluviti a jako by mělo býti Á] jakŽ rozuomím, bych byl lepší literát' ale toliko
neumím, jakoŽ bych chtěI, vyrrrluvitl, a jakž by nrělo býti R, T, pod. B (Pat) *
l.35 přikázani Al rozkázanl K, T _ 737 vznikne K, 7] wnikne Á - 137-138 ne-
clrali-li by Čechové... a opustili Á] nechali-li b-v tak snadně 1{, nechali-li by tak
snadně a opusti l i  T _ 710 že sú hodně. . '  klet i Á] že hodně jsú potupováni a kacě-
řovátri ,I{; Že hodni jsú potupovánie a kaceřovánie T _ 142 chvály A] vgnech. u K,
?; libuje a chce Á] chce R, T _ 151 z úmluv5', z poclrválenie a z vól'e konciliunr
A, Ii| z úmluv, z pochválenie, z koncilium T; bazilejského Á, K] biskupského T _
156  j i n óÁ ]  s vé  K , T_  162 - 163a r t i k u l  p ř i j í r n an i e . . . s e d r na r t i k u l ó vÁ ] a r t i k u l p ř i j í -
manie a za jiných sedm I{, T _ 764 vokázav Á] pokázav K, pokázal T -1"67 odpo-
věděl K' T] opoÝeďel Á; pan Zdeněkl panZ A (pod' ddle) -171 od mistra Jakúb.
ka á] od Jacobella K, T, B (Pat) - 179 z svého biskupstvie Á] z své osady l(' T _
180 pro tu příčinu R, T, B (Pat)] podtúpříčinú A-t82 čiepky aneb řápky Á|
cievky neb řpajlky .6(, cievky neb kanny T, lérlky, řepeilky B (Pat) -184 laikóm]
lykom Á - 185 rozdává A] ttgncch. u K, 1, - 196 kancléřovi Á] Rabštajnovi K, pod.
T, B(Pat)

T r a g é d i c  o n d ř e j e  P u k l i c t l

Rkp v archívu města Českých Budějovic v Pamětní knize písaře Jana Petříka
z Benešova; naše rrkázka na fol. 103b-107a. Vydal K. J '  Erben, ČČM 20, 1846,
193.207 (naše ukázka na s. 196-207). - Rkp má lat. nadpis: Tragoecl ia Andreae
Puklicae Bu<lvicensis. Filius in occisum patrem (Tragédie ontli|cje Prrklicc. Syn
na zabitého otce). - Rkp má znat]ně pozdni jaz1'kovó znak1.'

i l  oštípy i j iné zbrojt l  / irĎ] oi it ipy ginc zbroge rkp - 74 k Sovor' i  Erbl k Sobowi
rkp _ 57 bii'icovým] bÍerziczorvynr r/r'p _ 66 <lmnis .Eró] omnes rkp _ 73 Robmhap
(pod le  j inýchmts t ) |  rabt t t l rap(pod. ř '185) rkp_81 j i ch fa lešrros t iB rD]  g i ch fa le| ino i t ,
rkp_98návěští]  nat rv ie t | i t i j  rkp-702 ne jsme]  naygímer/cp-106h lukem.BrÓ]  h lu -
cherrr rkp _ 128 jtněli rkp] nlněli Erb - 744 zaskočil br'atra] zaskočil zabratra(z^
škrtnuto) rkp _178 kterých Erb|z kterých rkp -782 Síku] Síky rkp - 186 hánčivě]
haňcziwe rltp _ 230 zYráttt i jiní, kteříž k městu příslušcli Erbj z Vráta i jiné, kte-
réŽ k rnčsttr pi.íslušelr' r&p _ 233 na ulici Brbl na v|icze rkpl. hovlrami] hoÍTrrarni rkp -
239 je,BrD] geg rkp _212 nikde,BrĎ] nijkd5' rkp *250 u r.olr lra] wokna r/cp

M i k t t l á š  z  P e ] h ř i n r o v a  ( B i s k u p e c ) :  T á b o r s k á  k l ' o r r i k a

Lat. text l3iskupcovy 'Iáborské kroniky vydal z rkpu Muz. vIII B 7 (rrovodobý
opis rajhradského rkpu, nyní UK v Brně B11) K. Hófler, Geschichtschreiber der
husit. Bewegung in Bóhmen II, Vídeň 1865, s. 475-82o. Naše přeloŽené ukázky jsou
v edici na s. 476.481 a 574-575. - Literatura: J. Tluhlář (k autorství Kroniky tábor-
ské) VěstnÍk ČAvU 8, 1899, 1B1-182; J. Macek,.I.ábor v lrusitském revolučním
hnrrtí 1, Praha 1952, s.282n. - Překlad R' Urbánka uprar' i l  B. Ryba.

31 v totéž cloufal. .,] v překladu Danech' sloua lat. předlohg: et si idem íorte sibi
tentaverit, longe reparetur ab eodem, jejich smgsl ie nejasný (rkp patrně porušen)

S t a r é  l e t o p i s y  č e s k é

Zachovány ve velkém počtu rukopisů. Celkern se dnes počítá 31 zápisů, z nichŽ
někdy jsou dva v jediném rkpe (např. Muz. II F 8' v E 89, pražská UK XIx C 21 aj.).
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'v uložení rkpů a pro
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lsme při našem vydl

Á - (l(apitulní)
Á1 - (Palacký c)
B - (Zebererův)
,B, - (Palacký b)
C -
D _
B -
F - (Stockholmský)
G - (Křižovnický 1

.Éí - (KřiŽovnický 2

řI, _ (Palacký lt)
I -
K - (Trubačův)
Kr-
L -
M _ (Brázdův, Děč
N - (Vídeňský)
o-
o a -
P - (Litonrěřický)
P, - (Litoměřický :

Q - (Brněnský-Stc
R - (Vratislavský,
s-
,sl -
? - (osecký)
U _ (Budyšínský)
V - (Vyšebrodskj
X - (Zebererův n.
Z _ (Krakovský)
Ž - (olešnický-D

Ukázky pro t
bYli zde zastoupel
neznámým autort
stářím nebo věcr
textu jsme se Pok
tách, s omezením
ních poznámek .

základního rukop
text zápisu téŽe t
Míšně) otiskujem



i A l u g n e c h . u K ,  T  * 7 1 4 a
'_ 129-130 jal<ž bych chtěl
byl lepší literát, ale toliko
býti K, T, pod, B (Pat) -
] wnikne Á _ 137-138 ne-
tdně ff, nechaliJi by tak
tně jsú potupováni a kacě-
l chváIy A] vgnech. o K,
]enie a z vó|e konciliunr
'o A, R| biskupského ? *
artikuióv Á] artikul přijí-
T'pokáza| T -767 odpo.
l) -17L od nristra Jakúb-
,ie A] z své osady K, T _
82 čiepky aneb řápky Á|
ky B (Pat) * 184 laikóml
ÁJ Rabštajnovi K, pod.

<nize písaře Jana Petřír"a
. Erben, ČČM 20, 18a6,
Jpis: Tragoeclia Anclreae
ie Ondi 'cje Pukl ice. Syn

l i Sovovi l irbl k Sobowi
rnes rftp - 73 Robmhap
šnosti ErĎ| gich ťaleffnoit.
l  - 106 hlukem ,BrĎ] hlu-
'a] zirskotlil za bratra (za
Šiky rkp - 186 hánčivě]
Erb| z YrÁta i jiné, kte-
hov l rami]  hof f l ra ln i  rkp  -
lna] wokna rŘp

r i k a

tuz. VIII F 7 (Irovotlobý
, Geschichtschreiber der
íe přeložené trkázky jsou
'utorství Kroniky tábor-
.husitském revolučnÍm
B. Ryba.

ágt: ct si idem forte sibi
tý (rkp patrně porušen)

ročítá 31 zápisů, z nichž
Lžská UK xIX C 27 aj.).

Á - (Kapitulní)
Á' _ (Palacký o)
B - (Zebererův)
B' _ (Palacký r)
C -
D *
E -
F - (Stockholmský)
G - (Křižovnický 1)
,l!í - (KřiŽovnický 2)
ř1' _ (Palacký ň)
I _
K -(Trubačův)
Kr-

N - (Vídeňský)
o-
o r -
P _ (Litoměřický)
P' - (Litoměřický ml.)

R - (Vratislar'ský)
s-
sl -
? - (osecký)
U - (Budyšínský)
Iz - (VyŠebrodský)
X - (Zebererův n. Pimičkův)
Z - (Krakovský)
Ž - (olešnický-Drážrlanský)

(Státní archír')
lVluz. V E 89
Muz. V E 89
Muz. V B 24
SA Litoměřice (dř. biskupská knihovna)

Měst. kn. ve vratislavi č. 1306
Muz. V E 43
Muz. V E 43
UK Praha MS 95

SA Vyšší Brod č. 101
Muz. II F B
Jagellonská kn. č. .141
nemá sign. (dř. olešnice RIr No 2)

V našem vydání jednotlivé zápisy označeny tradičně podle Palackého písmeny
abecedy (A-Ž).Upozorňujeme pouze' že označení rukopisů Palackým nepoužitých
(P-Ž) je zcela mechanické, na rozdíl od ozr'ačení rkpů Á-o, které do jisté míry
vystihuje stáří a příbuznost rkpů. Kromě označení abecedního uvádÍme někdy i ozna.
čení jiné, např. podle písaře nebo místa uloŽení. ProtoŽe došlo k četným změnám
v uloženÍ rkpů a protoŽe dosud neexistuje ani jejich souborný přehled, ani kritické
vydání této památkY, uvádÍme zde přehled všech rukopisů, a to i těch, kterých
jsme při našem vydání vůbec nepouŽili.

i\PH (dř. Kap. Praž.) H 6/3
Muz. IV E 29
Muz. II F 8
UK Praha XIX C 21
UI( Praha XIX C 19
UK Praha XIX B 26
UK Praha XIX C 21
SA Brno G 10 (ZA 480' dř. R IV 9; opis Muz. III F 9)
NK Lry D 2 (býv. kn. křižovnického kl. xxII A 1)
NK Lfv D 1 (býv. kn. křiŽovnického kl. xxII A 2)
NK Lrv D 1 (býv. krr. křiŽor'nickébo kl. xxII A 2)
UK Praha XIX C 19
Muz. IV E 28
NÍuz' IV E 28

L - Muz. III B 12
M - (Brázdův' Děčínský) UK Praha' xlx A 50

Q - (Brněnský-Stocl<holmský) SA Brno G 70 (ZAL14, ďr, R Iv 17)

Ukázky pro rráš Výbor jsou vybrány tak, aby ve shodě s dosavadrrím bádáním
byli zde zastoupeni jedrrotliví přeďpokládaní autoři nebo celky přičítané jednotlivým
neznámým autorům. Volba základního rukopisného zápisu ukázky se pak řídila jeho
stářím nebo věcrrou (historickou) a jazykovou hodnotorr. ostatní rukopisy téhož
textu jsme se pokusili roztřídit na verze a zástupce těchto verzí uvádíme ve varian.
tách, s omezenírn na nejdůležitější varianty věcné (vždy v druhém odstavci konkrét-
ních poznámek - v prvním jsou textověkritické připomínky k textu zvoleného
základního rukopisu). V některých případech uvádínre v edičních poznámkách jiný.
text zápisu téže události a ve dvou případech (o Žížkovi a Hradci a Spanilá jízda do
Míšně) otiskujeme paralelně stručnější a obšírrrější verze téhož textu' Pracovali jsme
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s nejdůleŽitějšími l.ukopisy domácích knilroven; nepřihlížíme vůbec k rukopisu D
(UK xlx B 26)' Vídeňskému (N; podle Palackého totoŽný s řI), k rkpu BudyŠírlské-
mu (U)' oseckému (T; jen do r. 1426)' Vyšebrodskéma (V), Krakovskému (Z) a
olešnickému.Dráždanskéml Q); do rrašeho seznamu nebyl pojat rukopis tzv. Lito.
měřický starší, který již Palacký neznal, a o němž víme jen z Dobrovského práce
Littei:arische Nachrichten von eiuer Reise nach Schweden und Russland,
1796, s' 48; rr rkpu Vratislavského (R) vycházeli jsme z edice Šimkovy.

Nejstarší vydání SL: J. Dobrovský, Scriptores rerum bohemicarum II, Praha
1784, s. 448-486 (text Á); dále J. N. Zimmermann, Pokračování kronyky Berreše
z F{ořovic, Praha 1819 (rkp ,B doplněný variantami z h, a G a prodloužený podle
I)obrovskélro přepisu rkpu P'). Dosud nejúplnější v1'<lárrí (17 rkpů - 19 textů) při-
pravil Fr. Palacký, Staří letopisové čeští od roku 1378 do 1527, Praha 1829 (přetisk
J. Charvá'ta, Dílo Fr. Palackého 2, Pralra 1941). Kompilační způsob práce, kterým se
Palacký-historik snažil vytěŽIL co nejvíce historických f aktťr, nám neclovoluje vytvořit
si představu o jednotlivý-ch rukopisech ani o vzájemném poměru jednotlivých verzí.
Proto jsme při rrašem vydáni ani v našenr textověkritickém aparátu nemohli k edici
Palackého přihlížet.

Nejnověji vydal SL Fr. Šimek, Staré letopisy české z Vratislavského rukopisu
novočeským pravopisern, Praha 1937, s oennou předrnlul'ou F. M. Bartoše, ale bez
přihlédnutí k jiným rukopisům; podobně Fr. Šimek vydal Staré letopisy české z ru-
koplsu l{řižovnického (G), Praha 1959, s předmluvou M. Kaňáliaa vydavatele. *
Z literatury připomínárne zvl. člárrky F.. M. Bartoše, Z muzejních i jiných rukopisů
Starých letopisů, ČČu toz, 7928,208-228 (tam i jiná důleŽitá literatura) a Po
stopách nejrnladšího starého letopisce, Sborník hist ' .  10, 7962,7L-92'

( S p o r  o d p u s t k o v ý  v  P r a z c  1 4 1 2 )

Náš text otištěn podle rkpu 'E,. zapsárr téŽ v rkpeclr F', G (jcrr úvodní část), H, I,
K, L, P, E' S' (a podle Palackého též v N a r'|4), přičernŽ rkp I a volněji
i rkp-v K a 51 pť'edstavují tutéŽ verzi jako rkp Ě-, obšírnější verzi zaznamenávají
rkpy R' tr., H, P a jiná verze je zapsána v rkpe 'L. V našem aparátu otiskujeme
varianty z rkpu R a L a několik důležitý.ch věcnýclr variant z rkpu F' -Znéni
rkpu G (a z I chybějící část G) otištěno v Šimkově vydání KřiŽovnického rkpu
na s.45-46 a znění R v Šimkově vydáníVrat. rkptr rra s. 10.1tr. Ve vydání Palac-
kéhc l  s .  ] 6 - 19 .

Rkp UK v Plaze ,KI)( C 21, fol. 56a-57b.

5 konšelé r] korrie E _ 32 rubií] rubij .E

2 a přecl tiem v rreděli zjírnárri .E] a přeď tírn tu neděli v kázaní je zjÍmali R,
v neděli př.ed tím v kázani zjímáni sou všickni tři na rozdílných místech L _ 2 zjímá-
ni B| zct tim doplněno u .R; jednoho s řIradrr pi'ivedli, druhélro od svatého Jakuba,
třetiho od Matk-v* boží před l.ajnem, pod. L - 4 jako třetí .E'] za tím doplně.lo u R.. na
den a jiŽ se bylo proneslo, že sú ti tři zjímáni pro odpustky' I mistra Husi t,o bylo
došlo; tl I'. na den, oznárneno jest to i mistrtr Janovi Flusovi, Že sú ti ti'i zjínráťri pro
odpustky - 4 s jinými mist'ry l?] s jinýrni rnnohýrni mistry R, s mnohý.mi mistry Z _
5 pustili .B] pustili' Že by chtěl rád s nini rozmluviti R, pustili a jemu slyšení dali,
že s nimi rád promluviti chce Z * 6 jinýclr všech studentuov nechali před rathú-
zem E) a jiní všichni stáli před rathúzem s sr'ými studenty R, rr jiní zůstali před
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.' G (jen úvodní část), řÍ, 1,
p i . i č e m ž r k p I  a v o l n ě j i
tější verzi zaznamenávají
ašem aparátu otiskujemc
'ariant z rkpu F. . ZnénÍ
tání Křižovnického rkou
10 .1 l .  Vc  vydání  Pa |ac -

ěl i  v kázaní je zjínal i  R,
lých místech L_2zjimá-
ého od svatótro .Iakuba,
i] za tím doplně,nr,l R.. na
r. I mistra Husi to bylo
', že sú ti tři zjínráni pro
R, s mrrohý.mi mistry.L -
tst i l i  a jemu slyšení dal i '
tov nechali přecl rathú-
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rathrizem s svými studenty L - 7 jichž mohlo býti E' pod. R] jichŽ bylo všech .L - 7
mluvil s konšely prose jich E' R] mluvil s konšely o ty tři mládence, žáďaje L -

8 aby těm třem nic nečinili pro ty odpustky .E' R] aby jim nic na životu nebylo čině-
no pro ty lživé odpustky .L - 10 Tu konšelé řekli jemu "E] Konšelé potázavŠe se,
odpověděli jemu i jiným mistruom, kteříŽ s ním byli .[t, Tu konšelé potázavše se,
dali jernu odpověd i jiným spolu mistrům Z _ 14 lid vešken očekáváše na rynku,
co z toho bude učiněno E, pod. R] lidu rnnožství vždy přerlse očekávalo na to' co
se dále díti bude L ^74 učiněno E| R pokračule.. a hledíce, kteraký' konec ta věc
vezmei pod. L: a jaký konec ta věc vezme - 16 právu E] právu a mistru, to jest ka.
t u , R ; k a tům L - 77  Aš l imno z íoděn c i  E , p od .  R |  Í v yš l imno z í  Žo l dné ř i  1 -  -  1 7 - 18
a byli všickni Němci a konšelé také byli Němci E] a vše byli Něrnci konšeló té chví-
le i také oděnce vše Němce zpuosobili a připravili R; a byli všecko konšelé Němci
a způsobili Léž žol'dnéte Němce I; a vše byli Němci konšelé té chvíle a jiný.ch bylo
obyvatelóv tu mnoho Němcóv F' - 18 -19 ty j isté. .. t ieskni oděncuov "E] t.v j isté zjí-
mané, i kázali je stínati u veliký tÍskni těch oděncuov. A nedovedli jich na nriesto
popravné, než proti domu celného, kdež nynie vytesán jest jednorožec la tramalován,
ttt je stínal i R; ty mládence u vel iké tísni; stínáni sú proti domu celného, kdeŽ vyte-
sán jest jednorožec L, ddle R a pod. i  .L..a ihned jedna nábožná i jena vrhla tř i  pro.
stěradla bílá' aby ta těla j imi př ikryta byla - 19 Ihned přišel 'E] tudíŽ přitíŽe R; tu-
díž potom přiběhne stéží L - 20 s vclikým zástupem mistruov a studentuov .E] s
velmi velikým zástupem mistrtrov, bakalářuov, sttrdentuov a s jinýlrr lidem obecnýrn
a beze vší brani, pokojně R; s velikým zástupem mistrův a baka]ářův i studentťr a
s jiným lidenr obecním bezc vŠí braně L _2t do Betléma E] za tirn doplněno u 'R:
neprosiv pánuov za to, ani se j im opověděl '  by ta těla chtěl vziet i; ale začav respol l-
soř veselým hlasem: , 'Ist i  sttnt sancti.. , kterúžto o svatých mučedlníciech zpievaiÍ,
i nesl je s velikým a v-Ysokým zpievaním a s velikú smělostí a radostí do Betlérna,
ano na to všickni oděnci hledí i s konšely; u L obširttějÍ.. neprosiv za ně pánův
ani se jim opovětlěvše, by ta těla chtěli vzíti' ale vzali je svobodně, začavše píscřr
latinskou ,,Isti sunt sancti.., kteráž se o svatých mučedlnících zpivá, a nesli je tak s
hlasitým zpívanínr i rozmlouvaním lidu obecného: ,,Tito jsou, jenŽ těla svá vydaii
pro zákon boŽÍ na odsouzení k smrti.. . A Že t i , ktei.íŽ obhai rjí učení mistra Jana
Viglefa a mistra Jarra Husi jsou hotovi mučedlství podstoupiti. Ttt také mistr .Iero-
ným se všemi sr'ými následovník1', kadÍce vonnýrni věcmi, k hrobu je slavrrě plovo-
rlili, an na to ti oděrrci hledi s konšely svýrni _ 27 mnozi,'. jako nevinné E| mnozí
také studentové i lidé obecní, paní a panny šli za těnri těly s velikým lkánienl a plá-
čen a velikým náboženstvienr, provázejice je k hrobu, Želejíce jich jakoŽto té srnrti
nehodnýclr Il; a všickni studentové, mnohé téŽ panny i jiný lid obecný šli jsou za tě-
mi tčly s nárarnnýnr pláčem a lkáním až k hrobu, litujíce jejich nevinné smrti, sellc
také při tom k stálosti napomínali L -22 AcoŽbiř ic i . . .stát i E, R, pod. Z] vté clrví-
Ii kdyŽ je chtěli stínati, biřic volal, ktoŽ by se téhož dopustili, že se jim téŽ má stá-
t ' i F _ 22 - 23  i h ned ' . . p od s túp i t i  E , p oť l .  R ] ano i hnedna témŽm i s t ě b y l o  j im  odpo -
vídáno, že se jirn Lu křivda stala .L -23 podstúpít\ El za tím doplněno u R: .féŽ clrví.
le' kdyŽ je chtěl st iet i kat, ihned bylo na tom miestě otlpieráno, prl 'é neŽ tnistr J i .
čín přišel, že se jim křivda <těje _ 24 učiniti E| za tí.m doplněno u -L: bojíce se jiŽ
samizasvúkůŽi -26-27 nazajtř ie kázal i . . . volajíé vás!.. E] nazajt i ' ie j in lrázal i
bi ř icové před pány, pravír.:, Že by je volal i  R, nazejtří je zase vypusti l i  L -27-28 A
kdyŽz  šat lavy . . .p ryč jí t i .E '  pod.  I t  ( . . .  domuovj i tD]  Apán i  konše lé,povo lavŠe
j i chp ředsebe, tu j impř ikazova l i ,abytohonečin i l i , a tak  j im káza l i  od jí t i ;  a  j iným
biřicovó kázali jíti z šatlavy, jiným před pány .L _ 29 ty dni .E] těclr clrrí .R; těclr
dniza clnův 14 i víc po jiclr stětí. A bývalo časté sběhnutí osob do padesáti i do

299



šedesáti (rkp oiede|teti) k rathouzu Starého MěsLa pražského a k tomu mistu téŽ,
kdež byli stínáni, to o nich mluvíce, že sou praví mučedlníci Kristovi a pro prav-
du jeho zenrřeli a Že sú onitéŽ hotovi pro túž vÍru srnrt podstoupiti. I byl strach a
bouřka v městě PraŽském pro to L - 29-30 neb čÍm.. ' rozmlúvali .B] a na kaŽdý den
volali, aby se na rathúz nescházeli, ale člm více volali, tiern se více scházeli; pakli
je kdy rozelrrrali, po malé chvíli opět se sešli a o těch věcech, které sú se dály, spolu
rozmiúvali R, pod' L - 31-34 Pak, kterak jest mistr Hus. . . při těch všech věcech byl
.E] pak kterak se jest mistr Hus k tomu měl a kterak jest s těmi stínanými nakládal,
to opustím, abych nebyl podtržen, bych co v tom stranil, neb sem v ty časy při
těch věcech obýval a všenru senr se díval R; mistr Jan Hus pak k těm stínaným
velmi lÍtostivě se měl a jak s ninri křestansky zacházel a nakládal, to nyni opus.
tím' abych nebyl shledán, bych co stranního psal' byv tu přítomen, na to sem se dÍval
L - 34 porúčÍm rozumějším E, pod'. R| ognech. v L; R pokračuie: První neděli slova
o tom neřekl mistr na kázan1- a byl se přieliš veliký lid sšel do Betléma. Á když tak
rnluvili, že jemu biřic usta zanrekl a páni, ihned druhú neděli to velmi šířil, Životy jich
vypravuje, kaŽdého z nict. za tolikú kru zlata (L: za tak veliký kruh zlata), co by oni
vážili, sobě šacuje. ŠÍře o torn o všem nalezneš latíně psáno, chceš-li se na to ptáti;
L podobně (obšírněii)

( o  Ž i Ž k o v i  a  H r a d c i )

otiskujeme rrejprve základní stručnou verzi á, pak paralelně verzi B a verzi S.
Yerze B se nápadně shoduje s B,, olra zápisy představují tzv' hradeckou větev
Letopisů, které se od ostatních rkpů Letopisů liší. Z vetze dosvědčené rkpenr Á vy.
chází většina staršíclr rkpů Letopisů íÁ', E, F,Q), z mladších pak ř/, K, S,. Některé
obšírnější kompilace pozdější přihlédly patrně i k l,etopisůrn větve hradecké' jak
ukazují např. rukopisy G a .R' Zpracování událostí z r.1'423 v rkpech nejmladších
(L, M) je obŠírné a jelro souvislost s původními stručnými zápisy rkpů starŠích
je velmi vo]ná. Povze z Letopisů hradeckých vychází především rkp S, jehoŽ text
zde otiskujeme. - Rkp Á vyrlal Dobrovský, Scriptores II' s. 448-486 (naše ukázka
na s. 464-466). Zněn|G otiskl Šimek ve vyd. Křižovnického rkpu, s. 84.85, znění
R vc vydárrí ikpu Vratislavského s. 46.47; Palacký na s. 56 a 57.

\{erze A: Rkp APFI H 6/3, fol. 257b.

5 s svými] iwyrny Á - 6 ve žněl weíínyc '{

Verze .B.. Rkp NÍuz. II Ir 8' fol. 194b.

2 sv.] S B (i ddle) -4 spálÍ] ppali B _8 KroměŽířcJ Kromirze B _ 13 Stra-
chova] Stranclrowa ts -14 knězel knize I]_24po Matce boží] po MB B - 31 téhož]
teh B

Verze S.' Rkp l\{uz. V E 43, fol. 66 a/b

14-15 Kroměříže] Kromierzirae s * 26 z Hradce] s hradczy s - 28 Stracho-
val Sitruchowa S

(Span i l á  jÍ zda  do  Míšně  1429 -7430)

otiskujeme paralelně dvě různé verze téhož textu: stručnou z rkpu Á a <lbšírnější
z rkpu K. lerzi rkpu Á zaznamenáyají ještě rkpy Á', F, H, P, Q,. k verzi rkpu K pat-
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kého a k lornu místu téŽ.
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racuie.. Prvni neděli slova
l do Betléma. A kdyŽ tak
i to velmi šÍřil, životy jich
iký kruh zlaLa), co by oni
o' chceš-li se na to ptáti;

ralelně verzi B a verzi S.
jí tzv. hradeckou větev
osvěrlčené rkpen Á vy.
ch pak ř1, .[í, S,. Některé
lůrn větve hradecl<é, jalr
23 v rkpech nejmlad.ších
ni zápisy rkpů starších
evším r'kp S, jehož text
l. 448.486 (naše ukázka
to rkpu, s. 84-85, znění
J O  a  D / .

{.romirze .B - 18 Stra-
ží] po MB B * 31 téhož\

radczys-28 Stracho-

10uzrkpuÁaobšírnější
), Q,'k verzi r)<pu K pal-

ří zápisy v rkpech E, G, I, R, S,; jintlu verzi téhoŽ textu představujirkpy LaI|I'
-Vnašem aparátuuvádímekverzi Á varianty zrkpů A,,F a Q; kverzi Kvarianty
z G (podle edice Šimkovy) a z L. - Stručné zápisy rkpů B a S otiskujeme celé na konci
poznámek. - Text rlrpu Á vydal Dobrovský, Scriptores II, s. 476-478, text G Širnek
ve vyd. KřiŽov. rkpu s. 97; text ]? Šime}r v edici rkpu Vrat. s. 57-58; Pal'acký má
na s .  78-79.

Yerze A: Rhp APH H 6/3, fol. 260b-261a.

7 nehubili] nechubyly Á

1Čechovémnozí A, pod. Á,] nrnozí Čeclrové a Moravarré F; ugnech. u Q_1-2
Čechové mnozí. .. zem7 Á] sebraní pro zákon božl ostali nepřátelsky v Míšni a něko-
liko jiných zemí okolo přísedících Q _z i jeli Á' pod. A,| i vtrhli 'F -rnstít jelenóv Á]
mstít jelenóv,ktetéŽjsúMišněnézbil ivobořepředPrahú A,,ugnech. F aQ -3rych-

le Á, Á1] ognech..F; šturrnem Q _ 4 ^ tiem zhroŽeni súc, Němci A, pod. Á', F] pro
j ichžtostrachQ_4s dobrých hradóv A, pod. Á1] s hradóv a s tvrzÍ F; a hradóv
(a ahradow) tvrclých i jiných ohrad Q _ 5 utiekati sú před Čechy Á, pod. Á,] utie-
kali F, pod' Q _ 5.6 A tak ti. . . tisicóv A, pod. A,, Q) jakoŽ obecně pravie, Že sú viec
než 70 měst tam vypálili a byli tarn Čechové aŽ do masopusta F - 6-7 A z někte-
rých.. . dár'ány A, pod. Á', Q] Normberští a Pamberští a jiní holdovali se a dali veli-
ké zbožie z|até F - 7 daně A, pod. Á'] holdy Q - 7-8 aby jich nehubili... neučinili
A,pod. Á'] aby jetak ukroti l i ,abytakvel ikých škod nevzal i  0; aby do j ich zemí ne-
táhl i  F' -8-11 Atu Čechové... do Čech A, pod.Á,, Q] Tu smlúvu učini lbramburské
knieže a položili penieze v DomaŽlicíclr vedlé smlúvy. Potom se vojska jimi rozdělili.
'fakové jiezdě spanilé pamětníkóv nenie, by ji kdy talrú Čechové sami učinili. Neb
by byli stáli po cti, byli by kam chtíce v ty časy protáIrli. Ale clkojili se zlatými jako
děti .F'- 9 ohrazených Á, Á1] h1azených Q - 9 počtu nevedě A, A'] jimžto počtóv
nevěd'ě Q _ 11 Čechové vrátili se <lo Čech Á] Čechové vrátili sú se zase do své země
Á,, do Čech sú přijeli Q

lerzc K: Rkp Muz. M 28, fol. 157a-158b.

3.4 zbili v uoboře] zbili v rroboře zbili 1( - 10 v Frarrciech] ffranciech 1{

1 Pak léta... před Božím narozením K, pod. G] po rrčkterém čase J, - 2 i jel i

K' G] táhli L - 4-5 A táhli také... okolo MíŠně .t{] a do jinýctt zemí Míšni příleŽících
G, ugnech. L _ 6-7 A tu pohřiechu. .. vypálili sú K] A mnoho lidu v něm zbili a spáli.
l i . . .Aměsto ihradohněmvypá l i l iG ;  A tupohřÍchuopětmnoho l iduzb i to  jes t ,měs .

to i hrad vypáleno "L - 8 A L1m K, pod. L] A tiem velikým mordem nekřesťanským
G - 10 několiko tisíc vypálili stt K, pod. G] dobývali a několiko set jiclr vypálili I -

11 Míšenské kniežc... sbieral se K, pod. G] I\{išenští pak teprv sbirali se zase L _

12 u Grinhajmu K] u Grimnu G; L (doplňtiie): aby Čechy z Míšně vyhnali -

14 Grinhajmu 1í] Grimovu G, Griminovu tr - 15 se zdula /í] se zclvihne G, L -

18 přes tu vodu K] přes vodu G, vozové přes Lu vodu I, - 19 na ně 1{' G] ugnech.
o L _ 27-22 Němci byli... vyslali 1(' G] Němcův bylo toliko koliko set vyslanýctt jizd.
ných .L - 23 i udeří na rrě K, pod. G| i udeřili na ně vyskočivš e z\esa L - 24-25 Něm-
ci. . . utekli k svým K, pod. G] Němci' ktetiŽ za těmilo předeslanýrni táhli' zvěděvše
to, obrátili se zase k svým L _ 25 Tu jsú dávali dobré slovo .I{, G] Tu sou Čechové
děkovali L - 26 Zmtz|ikovi K, G| Zrmz|íkovi z Svojšína L _ 26 ponukl K, Gf za tim
doplněno u Z.. neb sic jinak byli u velikénr nebezpečenství, a strach z topení (l) _

27 Zatim noc přišla.'' dočekali I{, pod' G] A zatim druhou polovici vozův svých
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dočekají, a tak rroc př.išla Z - 29 blÍzko' i uzí'í, an MÍšcnsl<ý K, pod. G] a blízko ott
města se poloŽí a zvěclěvše, an knÍže mÍšenské L - 32 A mnoho země MÍšenské spá.
livše 1(, G] ognech. o L - 32 odtad opět K, Gj až.L - 33 utekli sú Němci K] utekli
oď velmi velikého zboži G, utekli Němci ode všeho zbožl L - 34 k těm zemiem K, G]
k těm krajinánr L -35 za klajtern I{, pod. G] pod glejtem L _37 vrátí se zase K,G!
navrátili se do Čcch L _ 37 o masopustě K, G] o masopustě léta 1430 .L - 39 mezi se
K, pod. L!mezi se a rnezi voiska G -40 byla jest tak spanilá /í, G] Čechům byla
velnri šťastn a L - 40-4! že nepornní nikdy Žádný takéŽ o<l Čechuov K| že pamětni-
kuot' nenje aniŽ bude, by ji kdy Čechové takovú sami učinili G; a nepomním nikdy
takové zdařilejšÍ L _ 4l až po Rýn I{] aŽ ďo Rejnu L,karr' chtiec v ty časy G (a do.
p lněno):  anse j ich tehdáž všeckyzemě báIy-42stá l i  Kf  zattmdoplněnouG.. io l io-
j i l i s e z l a tým i  j akodě t i kakú_ 42 -43 i j e l i z a se . . .  nap ln i vše  R ,pod .  G ] i v r á t i l i s e
zase, rrapÍcovavše vozy plné zbožínr L _ 43 rnnoho zlatých vyholdovavše K, pod. L|
ognech. v G _ 43 Tak obecně všichni pravili K' G] A obecně se pravi ode všech .L _
43-44Že.'. utekli I{, pod. G] že Němci ze třidcÍti měst hrazených předČechyutek-
|i L - 44-45 dobyli a z nich utiekali i z druhýchhraduov K, pod.G] dobyli i hrarlův
L _ 45 hraduov K! za tím doplňuie G: Čert by neutekl pro takové mordy lidí a pálenie
měst i  vsí

B.. TéhoŽ léta sstúpili sú Lichmburka panu Jankovi Rušinovskému' i odtrhli od
Limburka i táhli do Plavna a potom do MÍšně' a tam hubili a pálili, škodili Míšen-
skému. A přijevše i jeli do Stéz.

S.. Léto 1430 po vánocech k masopustu táhli Čechové bratří do Plavna přes lesy
a dobyli Plavna a tu mnoho lidÍ zbito s obú strán. - TehdáŽ po Narození božítn táhly
do MÍšně všecka vojska a Míšenskú zemi téměř všecku protáhly s této strany Labe
a lidu míšenského porazily u vody, ješto slóve Svinia. A tak táhli aŽ k Normbergu,
měst, hraduov dobývajíc; a veliké holdy NormberštÍ a jiní Němci dali jim. I vrátili
se domuov o masopustu se ctl a velikými penězi.

( B i t v a  u  D o m a ž l i c )

Zapsáno v rkpech A, A,, B, F, G, H, I, K, M, P, Q, R, S, S',. rkp .I- má
na tomto nrístě vytrŽeny listy. Rkpy B' B' podávají jen stručné zápisy, které otisku-
jeme na konci poznámek. Vycházíme z rkpu Á. Tutéž verzi mají i rkpy Á'' S (který
nránavíc dvapřídavky); stručnější ver.ze zapsána v rkpech F, H, P, jiná v rkpe Q;
verzeobšírnější v rkpech B,G,I, K, Ii,sr, M. V našem aparátu uvádÍme varianty
z rkpů F, Q, R a na dvou místech i z rkpu S. - otiskl Dobrovský, Scriptores II,
s. 482- 484 podle rkpu Á; text G Šimek ve vyd. Křiž. rkpu na s. 100 - 102 a text R Šimek
vc vycl. rkpu Vratislavského na s' 60-61 ; Palacký má na s. 81-83.

Rkp APH FI6i3 fol. 262a-263a.

2 korúhevnými] koruchewnymy Á - 4 nedostalo] d nedoitalo (d přeškrtnuto)A _
6 vtrhnúti Dobr| u A nezřetelně psdno, možno číst Íéž vtáhnúti - 7 mrrohých zemÍ Dobr-t
mnohiczzemyd(c l  p řeškrÍnulo)A_ 8 mnohé] mnoho Dobr,v A nezřet .  -  10sLoa
třidceti tisicóv] u A čerueně škrtnuto - 24 utekli sťr] wtekli iu Á _ 26 zamútili se| za.
nutil i |ie A _27 táhli sú] tachli iu A _34 pýchu] pyhu Á, Dobr

1 To kdyŽ sú vypověděli Á] Po té výstraze F; Po kteréžto odpovědi Q; Léta té-
ltoŽ etc. 1431' po té výpovědi a výstraze posluov nadepsaných R _ Í-2 kněz Prokop
vódce táborský Á] kněz Prokop Holý, vuodce táboróv polních Q' táboři.F, Holý Pro.
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iý R, pod' G| a blízlro ocl
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azených přcd Čechy utek.
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po Narození boŽím táhlv
táhly s této strany Lab-e
k táhl i  aŽ k Normbergu,
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; 0, Á, S, S,,. rkp .L má
čné zápisy, které otisku-
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i1 -  83.

'italo (d přeškrtnuto)A _
- 7 rnnohých zemi Dobr|
u A nezřet. _ 10 sto a

A -26-zamútili se] za-
lobr

.o odpovědi Q; Léta té-
h R _ 1-2 kněz Prokop
t Q' táboři,F, Holý Pro-

kop R - 2 a jirrá mnohá rrrěsta Á, .É-] tněsta rrrrrolrá l?' a jiná města přídrŽejice se jiclr

Q - 2 se pány korúhevnými A| pod. R (doplňuie: druhými)' se pány F, s šlechtici

Q _ 2-3 sjeli sú se ku Plzni A, pod, Rl strhli se před Plzněm F, sebravše se Q -

3 čekali sú... u lesa Bavorskóho Á] potom táhli k lesu bavorskému' čelrajíce nepřá-
tel do země vtrhnutí F, pod. R(doplňuie: nepřátel cizozemcuo); čekali nepřátel cizo.
zemcóv u Nové Plzně a za lesy bavorskými Q - 4 ^ kdyŽ sú se báli vtrlrnúti do
země a prodlévali Á] To Němci zvěděvše, nesměli vtrhnúti F; KteříŽto do zeně
vjeti nesměli a prodlévali Q; To Němci zvěclěvše vtrhnúti nesměli do Čech vědrice,
Že j ich čekají R - 4.tI A kdyŽ sú ... pál i l i  A] v rkpe F pouze stručně: To Němci
zvěděvše nesmě]i vtrhnúti a když zvěděli, Že se Čechové rozjeli každý domóv,
ihned do Země vtrhli s velmi velikú mocÍ - 4 špíže A, pod. R] stravy Q - 5 kaŽdý
zástup Á' R] kaŽdý s vojskem svým Q _ 5 po špíŽi Á] za tÍm doplněno u R.. a tu<ly
Němcuom vrat otevřeli - 5 a jiní sú nevěděli Á] druzí také rrevěděli R, ale někte-
řl pochybova|i Q -7 A zatiem oni rrepřietelé Á] Ti:hdy ti nepřátelé Q) Zatiem Něnrci R
(a doplňuie): nadějíce se, Že sú Čechové strachem před nimi ustúpili - 7 v mnoŽstvÍ
velikém mnohých zeml A| ihned u velikérn mnoŽství ,l?' s velikým nrnožstvím z
rozličných zemí Q _ 7 oď Říma Á] totiž od Řima Q; tu sú byli mezi nimi z Řínra
R (a doplňuiel: Rýňáci '  pod. Q: z Rajnu - 8 a j iné mnohé pokolenie Á] a j inÍ mno-
zí národové Q, ugnech. o R _ 8-9 i Bavorčíci, Sasíci, Durinkové Á] Bavoříci, Sasíci,
z Flandr, zE|zas, z Frank, z Holant, Zelandři i všecka města říská a i všecko to po-
kolenie l lěmecké R, ugnech. u Q - 9-10 a jako oni obecně pravie '  . . od Čechóv Á] ja-
koŽto podlé obecné pověsti od některých těch zjímaných praveno jest Q' a jakoŽ obec-
ně praví (i jicb vězňové pravili' kteříž potom byli zjÍmáni) R - 11 páliti Á] za tím do-
p lněno o  R a  Q. .  a  Tachovměstoob leh l i -11-35Čechové. . .  Amen A l  u  F  pouze:
To uslyševše Čeclrové, ryctrle se zase sebrali a opět táhli proti nim a s boží pomo.
cí vyhnali ie z zemé a velikú jim škodu učinili, pušky veliké a vozy jim pobrali, sta-
ny, rozličnú věc bojovnú a na mnoho set jich zjímali na Bavorském lese a tak zvítě-
zili nad cizozemci., neb z mnohých zenrí byli se na nás sebrali, jimŽ Julián boje po-
svěcoval a křÍž vydal proti Čechóm etc. To se stalo ten den postiece se k Matce
boŽí na nebe vzetie. To uslyševše MíŠněné, Němci a jiní, kteříŽ byli vtrhli k Žatcí a
zemi hubili, utekli ihned s hanbú z země _ 11 Čechové... vojensky Á] a ihned Čecho.
vé,sebravšesezase' na nějsú táhl i  Q, to uslyševše Čechové, rychle se zase sebral i
a opět zase táhli proti nim vojensky, majíce lidu bliz ke 40 tisícuom, jakoŽ sú obec-
ně tak šacovali R _ 72 u vigiljÍ Matky božie na nebe vzetie Á' R| v úterý před
Matkú boží na ntbe vzetie Q _ 12 nanebevzetie Á] zatímdoplněno u R..sšikovavše
své vozy ráno u Chotěšovic, táhli šikem svým ten celý den na nepřátely k DomaŽli-
ciem, neb jiŽ Němci byli odtrhli od Tachova, uslyševše to, Že Čechové táhnú. A když _

13 z přepuštěnie Á] z dopuštěni R, pod. Q - 15-16 k hradu Rýzenburku... utiel<ajíc
Á] běželi; a najvÍc jich proti Rýzmberku tú cestú běželo R; a na Rýzmberk za
DomaŽlici jsú utekli z vozóv utiekajíce Q _ 76-77 múku a jinú špíŽi... s vozóv me-
cíce Á] mecice s vozuov špíŽi rozličnú, dřieví stanové, lehčíce vozy, a k posledku i
stany metali a sudy s vínem osekávali, (a doplňuie).. avšak platno nic nebylo R;
dřievie od stanóv mecíce, múku na zcmi sypíce, suc1y s pitím osekávajícc Q - 17 do
lesóv  p ř i je l iÁ '0]svozy  do lesa  vn ik l i  R(adop lňu jedd le) :  tusevozové zaměstkna-
l itak, Že kaŽďý chtěl jeden před druhým býti _ 18-19 aby tak vozové... přes les
utéciÁ] aby jich vozové pominuli R; aby tak s vozy a s puškami jich do Bavor mohli
ujeti Q - 20 Čechové, př iblíživše se Á, pod. Q] honci vojska českélro R _ 20-21 a tak
sú . . . z j íma l i  A , p od .Q ] a t uně k t e rézb i l i '  j i néz j íma l i a j i nÍu t e k l i  R - 27 - 22  A t a k  od c
všech vozóv... pušek A,pod. Q] Atak je na té cestě ode všech vozuov odtiskl i ,  odtl
všech děl i jiných věcí R - 24-25 kromě těch vozóv. . . neveděli sú Á' pod. řl] rozdě-
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livše vozy jinýma dvěnra cestoma, o kterýchŽt.o sú Čechové rrevěděli, s nimi jsú uje-
|i Q - 25-26 A tak Němci... zamútili se Á] A tak Němci toho dne velmi jsú přestraše.
ni a zamúceni Q; Jiní pak tiŽ Němci onde i onde po lesiech blúďili a velmi zamútceni byli
R _ 26-29 zamútili se... utiekali Á] neb se netázali svých starších, na kterém znamenÍ
rněli do Čech vtrlrnúti. Zle jim prenostikáři praktikovali, Že utiekali z Čech, nevědúce,
kterú cestú a kam, než vozové po lesích táhli, nevědúce kudy, neb milý pán Kristus
vždy za své bojuje s - 26 takŽe kterú cestú... nevěděli sú Á, pod. Q] nevědúc, kudy
domuov 'R -27-29 alepo zemiech.. . by domóv utiekali Á] ale po lesiech sem i tam vozy
roztrhali a sami na zemi a ve křoví hlavy kryjíce tajili jsú se, ale jiní do Čech zase, mně.
jíce by domóv, jeli Q; R mnohemobší"rnějí: JiŽ noc byla přišla; Čechové pak tu celú noc
mez\ vozy německými bvli, neb již z vojska českého všecky byli rozpustili; a tu celú
noc na lese byli a nespali, ale vína z velikých suduov sobě točili a kořisti z vozuov
brali. A na kterých vozích německých prach byl puškový, ty zdaleka zapalovali;
a tak jekot a křik tu celú noc byl veliký na lese. Zitraráno na den Matky boŽí vězňuov
velmi mnoho po lesiech shledali, takŽe jich veliké procesí byly' vše dva a dva svázavše.
DruzÍ Němci mnějÍc, by do Němec šIi, stavili se mnozi v Čechách - 29 ušlechtilých
Á] krásných .R; čistých Q - 30 korúhve, střiebro, zlato, sukně Á] od střiebra a
zlata, korúhví svých otběhli R; z|ata, stí'iebra, suken Q - 31-32 aby kardinál. .. ka-
cieři Á] pod. R (mÍsÍo: kteříŽ sú kacieři mdošak: a boje jim posvěcoval, kteříŽ krev
boŽÍ přijimají z kalicha), aby tresktatel k vyplenění Čeclróv kacieřóv byl Q,' S na
tomto mtstě: neb jí papež nepožetrnal svým lrřižem a mocí svú, aby ten kardinál vydal
kříŽ na vykořenění Čechóv, jimŽ Němci s popelem kacieře dávaji a pravÍ, Že by byli,
a v hrdlo lži - 33 s mnohými biskupy a rytieři A, pod. Q] s mnohými biskupy' knie-
Žaty, hrabiemi, pány, rytieři i obecným lidem R - 34 zahnal jest Á] odehnal Q; po-
tazil R - 34 poŽehnán A, pod. fil bud chválen Q

B'.. Itern léta 1431 v středu před Matkú boŽí do nebe vzetie porazili jsú Němcc
za DomaŽlici na bavorských lesiech a vzeli tu kápi Juliánovu a|<ÍiŽ, ješto jím zlořeči|
Čechy

B.. Léta 1431 konfeštové (t) se vší svú mocl s legátem Juliánem vtrhli do České
země přes královské lesy za DomaŽlici a Čechové táhli proti nim, i zahnali je a oni od
vozuov i ode všeho pryč utekú

( U d á l o s t i  z  p o d z i m u  r .  1 4 3 6 )

obě ukázky vzaty z rkpu B,; poněkud jinou verzi obsahuje druhý rukopis hra-
decké skupiny _ rkp B. oba zápisy (B' a B) kompiluji rkpy mladší' totiŽ rkp G, R, 1|I
(třetí verze) a jiným způsobem rkp S (čtvrtá verze)' V našem aparátuuvádíme jen
některé důleŽité varianty z rkpů B, R a S. - Text otištěn též v Šimkově vyd. rkpu
Vrat. (na s. 70 a 71); v Šimkově vyrl ' rkpu KřiŽ. (na s. 125.126); v edici Palackého ie
na s.  97 a 98.

_  o  c i e s a ř i

Rkp UK Praha xlx c 21' Íol. 133a-134a'

16 na Štědřý večer B, pod, R, S| na střetltr večer B,

2 zvolili... za hajtmana B'] vpustili sú Zdislava Mnicha na Hradec a udělali sú
jeho hajtmanem B; vpustili sú do města l{rálové Hradce Mrricha Zdislava s Rúdnice

304

a zvolili ho sobě za
z a t r a j t m a n a S - 2
Žim pod pranéř,
úplně ognech. v B;
ré R; Turského'
4 P a k - v š e v t u c -
svatého Petra B'
kuláše a kostc} s.
v B _ 5 - . 6 I v á l e l i . .
A potom válcli s
Zigmunda na jehc

svými B,pod. Rl z
hé ranili B; zb|ta
nech. o B, S; tého
B' S, Pod. Rl d
sky s noci B; s
a tu se toz|oŽi
viš s svým lide
čer B,] A tehdy
úterý na středu
ta R, Pod. S - 12
svú rotú R; ugnet
vo), a shlédnúce
Vilémovo Kostkt
I(ostku zabijí a ji
jiných 26 s nim
l i d Í í i s - 1 4 a D
Petrovi Br, Pod.
v pátek, den sv.
B '  Pod'  R l  ja
(myt|ke) s-éŽe ]
lóto B, ugnech. u

-  O  H r a d e c k J

RkP UK P

1 do lesa '
udeřil na ně B,,
Kunětičské hor1
trl _ 2 voznÍkuo.
a nedobyvšc Lil

o  z l e z e n í  V y

Vydávátne
Další nepř1liš rt
tou .L. Zapsáno
texty mají rkp;
z rkpů K, R, L
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rvé nevěděli, s nimi jsú uje-
oho dne velmi jsú přestraše-
Iúdili a velmi zamútceni bvli
tarších, na kterém znamenÍ
ie utiekali z Čech, nevědúce.
(udy, neb milý pán Kristus
i A, pod' Q] nevědúc, kudy
rle po lesiech sem i tam vozv
:, ale jiní do Čech zase' mně.-
la; Čechové pak tu celú ntrc
<y byli rozpustili; a tu celú
lě točili a kořisti z vozuov
vý' ty zdaleka zapalovali;
na den Matky boží vězňuov
rly, vše dva a dva svázavše.
Čechách - 29 ušlechtilÝch
', suitně Á] od stř iebrá a
. 3t-32aby kardinál... ka-
n posvěcoval, kteříŽ krev
chóv kacieřóv byl Q,. S na
lú,abyten kardinál vydal
távají a pravÍ, Že by byli,
s mnohými biskupyn knie-
Lal jest Á] odehnal Q; po.

vzetie porazi l i  jsú Němce
ru a liřiž, ješto jím zlořeči|

Juliánem vtrhli do České
inim, i zahnal i je a oni od

ahuje druhý rukopis hra-
mladší, totiŽ rkp G, R, ]|Í
šem aparátu uvádíme ien
též v Šimkově vya. rkpu
l26): v edici Palackého jc

ta na Hraclec a udělali sú
tricha Zdislava s Rúdnice

a zvolili ho sobě za hajtrnana R; vpustili Mnic,ha Ztlislava s Rúdnice a zvolili ho sobě
zahajtmana S -2 avyhnal i jsú B'] i  rotivše se i vyhnal i .B; a vyšedše s tělem bo-
Žím pod pranéř, i vyhrrali sú z sebe R, pod. S _ 3 Turského... Vaňka kramáře B']
úplně ognech. u B; Petra Turského, Jakuba Bracháčka, Vaňka kramáře i jiné někte.
ré ,R; Turského, Jakuba Bracháčka, Vaňka krarnáře a povstali proti ciesaři S -
'Í Pak -vševtu chvíl i  B'] Item S; a R; u B celduěta ugnech. - 4-5 bořit i  kostely...
svatého Petra B'] bořiti kostely na přerllněstí, kostel sv. Petra a kostel sv. Mi-
kuláše a kostel sv. Ki.íŽe J?; 1' předměstí hradeckém tři kostely obořiti S, ugnech.
vB-5-6  Ivá le l i . . .  ponrocn ikó |ÍIBbpod.  S ,R (dop lňu ie :  změsta  Hradce/|  B  (ší ře) :
A potom válel i  s panem Divišenr města, kterýŽ válku vedl s městem od césaře
Zigmunda na jeho groš' a tal i  spál i l i  mlýrry na všem Divišově sboŽí _7-8 z města. ..
svými B' pod. R] a tu dobývali B; ugnech. u S - 9 zabili jsú B'] do smrti zabili a dru.
hé rani l i  Bi zbito do srrrrt i  a drahně j ic lr zstř ic leiro R' pod. S - 9 téhoŽ lé'taB,lug.
nech. u B, S; téhož času 1l; ddle R, S doplňttjí: z tozkázar.ie ciesařova - 10 k Hradci
B,, S, pod. R] do Vysoké B - 10 s jedné strany... s druhé strany B'] vojen.
sky s noci B; s jedné strany R; ugnech. u S - 11 i |eža|. ' . v Vranově B']
a tu se roz|oži B; i leŽtlli u Vysoké a i]an Hlaváč lcžel u Výlavě a pan Di-
viš s svým lid'em leŽal u Plačic R, pod. s _ 11-12 A v úterý na Středu Ye-
čer B'] A tehdy... prvý súrnrak noci B; A takŽ v úterý večír R; A pak v
úterý na středu s _ 12 vytáhl i  Bl] jdú k rr i ln pěškarni B; vyšli jsú pěškanri z měs-
ta R, pod. s -- 12 Hradčané .B1| Zdislar' NÍrriclr s svými žoldnéři B; Zdislav Mnich s
svú rotú R; ugnech. p S - 12 i porazi l i . . .  a Parrlrrsovo 81] pod. R (ugnech. Parduso-
vo), a shlédnúce je i udeří jinr rlo vozuov a zapá|í jim búdy B; i urleřili na vojsko
Vilénrovo Kostkovtl i porazili je S - 13 a samólro l(ostku z.abi).i a vozy spálili 'B'] a
I(ostkuzabijíaj inéztepúazjímají B; a sarrrého parra l{ostku tu u Vysoké zabi l i  a
jiných 26 s nírn a druhé zjímali R; a sarného l(ostliu Lu zabili i s jinými mnohými
l idmi  s  _74 a  D iv iš . . .  na  Horu B , ,  pod.  R ,  S]  ugnech.  u  B  _  14 .15 . l .akévty t :asy . . .

Petrovi B,,pod. B|ugnech. u R a S - 15 vpátek, den svatélro Mikuláše B', pod. R|
vpátek 'densv .ondře jeB;naSr ' .  M iku láše s  -  15-16 ja l i  j sú. . .  vsad i l i  j sú jeho
B,, pod. R] jal i  jsú za klajtern pana kněze Bedřicha a vedl i jej clo městské
(mytlke) vě,Že B; zabi l i  l<nězc Bedřicha s - 16 Téhož léta B,, pod. S] Také v to
lóto -B, ugnech. u R . 17 vybral i . . . vypál i l i  B,, pod. R' S] vypál i l i  Sazenticc B

-  o  F l r a de c ký ch

Rkp UK Praha XIX C 21, fol. 134a.

1 do lesa B,, B| do lesapo dřívÍ R, do lcsa... s vozy t la drva s - 1-2 a Diviš
udeři l  na ně B,, S] a pan DiviŠ udělal na ně žalobu i udeři l i  na ně B; a pan Diviš z
Kunětičské hory uslyšav to, sebral se a udcřil na ně i odehnal je od konÍ i od vozuov
R _ 2 vozníkuov B.] vozních B, l?, s - 3.4 i vrátili jsú se clo města, nedobyvše B.]
a nedobyvše Libišarr, i přijeli zase do Hradce; raněrrých několik R; ugnech. u B a S

o  z \ e z e n i  Y y š c l r r a d u  a  v s k o č e n í  r r a  N o v é  M ě s I o  a  r l o  S t a r é l r o  M ě s t a

Vydáváme z rkpu H.TáŽ verze i r'rkpe I, o, Kr a volněji upravená v rkpe P.
Dalši nepříliŠ rozšířenou yerzi zaznannenává R, třetí verzi představuje K, verzi čtvr-
tou L. Zapsáno téŽ v rkpe M. - Stručrrý zázlann téŽe události zachycuje rkp B' další
texty mají rkpy S, G (a totoŽný s ním rkp S') a řÍ1. - UvádÍnre vybrarré varianty
z rkpů R, R, L (a nejdťtlcž. i z P) jako představitelů jeclnotl ivých verzi záklatlnílro

.L
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textu řl. - Text S otiskujeme na konci poznámek v plném znění. Pokuil jde o znění G
(S./,odkazujemek Šimkově edici Kř iŽ. rkpu, s. 208-209. Verze R v plném znění
otištěna v Šimkově vydání rkpu Vrat., s. 71.1,.712, Ve vydáni Palackého na s.
153-155.

Rkp NK v  Prazc  LM 1 ,  fo l .  268a-269a.

1 Srozuměv] v H chgbí tniciťtla S - 6 léta] |ata ÍI _ t4 Pražané] prazarne ř/ -

18 v něnrž] w Úiczernz H -24 z Židouv] ziduov H - 37 Konopištského] l(onopiczke-
ho "tI

4 a v kolejích j iŽ nebicŠe fl] a v kolejích j iŽ německých stuclentuov i nristruov
mnoho bíše 1, pod. R, R, L _ 4 málo H, R, K] velmi málo L _4poď obojízpuosobú
H, R, K]pod oboji s louŽÍcÍ I, sub utraque specie P - 6-11 i vtrhl k .Praze... voda
tekla ř1, pod. Rl za to u Z; vtrhl ku Prazc a vešli BotÍčem na úsvitě mimo Vyšehrad,
kudy voda teče - 6-7 I leŽe u Prahy, poslal do Prahy H, R| Í leže u Prahy a pan Men-
hart purkrabie pražsl iý zvěděv i osadí Prahu a pan Ji ří poslal do Prahy K - 10 na
úsvitě ř1' I( l  na úsvitě, LotiŽ v ponděIí na úterý po svatém Ji l jí R - 11 osadivše
Vyšehrad H| rkpg dalších uerzí. značně doplňuji, např. R.. osadÍ Vyšehrad.
A tu v tom rozbroji zabit Bielek z Hradce. A tak tu byl vcl iký strach, ŽekdyŽ
se bral pan Jiřík s Vyšehradu na Nové Město, že bóže|i s Nového Mčsta rra Staré,
protivníci padal i '  zmietajíce se co kozelci a každý mněl, by po nčm tisÍc oděncuov
běža|o, neb ustavičně křir]íchu hroznýnri }rlasy:,,Kunštát her, Kunštát' l{urrštát her,
Kunštát' Kunštát her, Kunštát|,, (pod' K); L: stekl i  Vyšehrad a osadÍ ho. A tu byl
veliký strach, že kdyŽ se brali s Vyšehrarlu na Nové Město a s Novélro rra Staré' tu
protivnici byl i  stracherlr poraŽeni a utíkajíce padal i na Zem jako kozelci, nebo strach
je přemáhal akaŽdý za to mněl, jako by za rtim tisíc oděncův se honi]o. A ten lraŽdý
Čech kř ičel: ' ,Her Kunštát, her KunŠtátl.. - |1-12 otlLud. . . k rathúzu ř/] a tak aŽ na
Staré Město až k rathúzu R, nemd L, K - 13 a tu r l rathrizrr 11] a tu R' a kdyŽ j iŽ k
rathouztl př.išcl .Iiří' tu l,, a když již byl v ratlrťtzu pan Jiřílt K - 14-15 A tak PraŽa-
né... v poslušer-rství zavazova| ÍI, R, Rla tu se Praha podclá jemu i j iní páni Z -

77-19 z domu. . . v5,jel a H, pod. R, Kf ugnech. u L _ ] 9.2|l Ptlk ttr sťr jcmu mnozi . . .
vzal H, R] ztt lo u 1{.. jcdva sott iě Že nelryl jat, u I, uynech. clž ke slouu:... z lúpila (ř.
26) _ 30-31 rozhřešení... rozdi ival II,potl. 'R] rozlrř.ešeniepři ja. i '  že i pod dvojí i pod
jednú zpuosobú podával 1{; př i jal rozhřišerrí na to, aby na obě straně kulhal, to
jest ' aby pocl jednou i pod oboji s loužil jako nc-' 'črný farář. Ten ta!<y ulr lusal '  i  j iní
kněŽí, rrrniši a ]ianovníci z Pralry se rozprclinorr I, - 31 Nčrnci i protivníci II, Kl
Němci protivníci R, L _ 34 kostcly If , K, Rlj ich kostely, l idcŽ sú prvé př.cd svýnr z
Pralry vypověděním b1lli Z - 34-3|l rravracoval a prvním měšťanóm domy jiclr ř1]
navracova: kněze Viktor'ína k svatému FIavlu, kněze Jatra Vocáska k svatému
Štěpánu na Rybníčku a kněze Matěje na Poříčí k svatému Petru. A prvním rrrěš.
tanuom také j in j ich domy navraco\ra R, pod. K, L _ 35-1]6 Antonína or1 Vos.
luov... starorněstskýrrr 11, pod. R, - l(, l] Sanrrtcle, s-vna Vclvarov:r prt l . l i trr istrem
staroměstským P

S.. TéhoŽ léta parr Jiříli z KunŠtátu a z Poděbrad sebral se s nrnohýn-ii pány,
zemany i tněsty i odpovčděl Pražanóm; i táhl na ně a dobyl Pralry ten úLerý po sv.
Ji l jí. A to se stalo pro nezdrŽení smluv a kompaktát týchŽ měšťanuov pražských
a konšeluov' kteříŽ tehdáŽ byli - jako PeŠik byl najvyšším purgmistrem v Starém
Městě
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( S m r t  L a d i s l a v a  P o h r o b k a )

Náš text je z rkpu B. Podobnou verzi má i rkp .I,. 2. verzi zaznamenává rkp .R,.
3. verzi rkp G,. 4. verzi rkp l. Varianty uvádÍme z rkpů R, G a L. - otiskuje Fr.
Šimek ve vydání rkpu Vrat., s.720-722 a vc vydánÍ rkpu Křiž., s' 224-226i Palacký,
s. 167-169. -Zpráva o smrti Ladislava Pohrobka je zapsána i ve většině ostatních
rkpů, ale jinak a mnohem stručněji. Přídavky z rkpů G (na konci) a R (k ř. 10)'
otištěné v našich poznámkách, majl oporu ve stručných zápisech rkpťr .EI, Hy Ky
s, sr, 01 a P.

Rkp NÍuz. II F- 8' fol. 203b-20.ta.

28-29 A to se dálo. .. svaté Kateřiny] o B připstino dodatečně na horntm okraji

1 A pak stalo se tu neděli po světi Alžbětě B, pod. R, G] Toho času l, - 1-2 křtil
dietě panu Konopickému B] křtil dítě na Hiadě u svatého Václava panu Zdeňkovi
Konopištskému R, pod. G; byl knrotrem u svatóho Václava na }Iradě praŽském panu
Zdeňkovi Konopištskému z Štemberga, purkrabí praŽskému .í- _ 3 a tu neděli. . . do
Prahy B] a kdyžto bude k večeru, tehdy jede doluov s hradu G, pod. .R, pak, jeda s
Hradu dolůkvíčerou L _ 4 a hned B, R,G| nemd' L _4 zabo|i B] počnc boleti R, G,
.L - 5 pro hanbu dolejší B, G, R| nemd L _ 5-9 I káza|... krev B| L pouze: Potom
povoláni jsou lékaři k opatření; i dali jemu lékařství, aby se potil' i pro počištění,
apakk rev  j en rupouště l i - 5 svým léka řuomB]  léka řuom R ,G_  5 -7  A  j eden . . .  se
máš Bl a jeden ohledav jemu ruku, i řekl: ,,Králi, zle se mášl.. fi, pod. G _ 10 i pus-
ti l duši,.. v hodinu 23 B] n.. tento mládenec král zhasl jest jalro svíce
jasná' kdyŽ ternnosti osvěcuje, a jako veslo, kdyŽ by od lodi na hluboké vodě
ztrati|, a jako huol podpory všech klécavých. Neb když se najlépe Čechové nadáchom
země zvelebenie, po jeho pak smrti sta se jejie zahubenie. A tento král, krásný mláde.
nec, umřel v středu' den sv' Klimenta v hodinu třímezcietmú; Z.. terrto mládenec jako
svíce jasná zhasl. A to veselí v přenáramnou Žalost všem se obrátilo. KdyŽ se nejvÍce
Čechové nadáli zvelebení svého, i stalo se proměněnt - 11 prosil pana Jiříka sprár'ce
B] prosil pana Jiřího, a to s dobrú myslí a pamětí, porúčeje jemu zemi Českú a dáva-
je k vládnutí R, pod. G (dodaud: a prosil jcho najviece), R pokračujel řka, Že ,,v
tvýchrukú jest všecko královstvie České..,A při tom jeho najvíce prosil, abY...,
pod, G; stručněji L.. jsa zdravé paměti, žádal jest pana Jiřího' poroučeje jemu zemi
Českou - 12 pravdy pomáhal B, R, G| k spravcd.lnosti dopomáhal L - 12 a nedal
jich utisknúti a křivdy učiniti B] a nedal jim křivdy činiti a jich brárril R, G; křivdy
jim činiti nedopoušl-ěl L _ 72 učiniti B] za tím doplněno u -L.. Pak umřel jest v středu,
den svatého l{limenta v 23 lrodin; iinak v Á: A když se to stalo, tehda páni učinili
sú p<lselství do Franskó země o smrti krále Ladislavově. A tak jsú se poslové zase
vráti l i na ostatku masopustu léta boŽieho 1458 - 13.15 Pak nazajtřie. '. ap|áč B,
pod. R, G] ugnech' v .L - L6.77 Pak nazajtřie . . . na procesí B, pod. R, G] potom druhý
denhopochova l i sŽa lo s tnoup rocesíZ -18 .19žác i a  mn iš i . . .  s  s tuc l en ty  svým i  B ,
pod. R| Žáci a studenti a mniši, potom rector univcrsitatis s mistry G; žácí, mniši'
kněŽí' mistři a studentové L - 79-20 sukncm černým. . ' v černém ornátě B, pod. G,
R| ugnech. u L - 19 s rynéři B] za tim doplněno D R.. a potom šli pražští kněŽí v kom.
Žech, pod. G - 19 n-ristr Rokycan B] mistr Jan Rokycana R, G; R, G doplňuií:
vo lenýarc ib iskuppraŽský _21-26 Apotomnesl i . . .  césař  starýB, pod.R'G] konše.
lé staroměští krále nesli pod zlatohlavem, nemaje přikryté hlavy, Že ho mohl kaŽ-
dý viděti. Za nimi lid obecný pláče a kvílíce smrti jcho; a tak sú jeho velice litovala
městapraŽskájakocÍsařeKarla starého L _ 26 césař starý B] za tím doplněno u R:
Že také velmi města pražská sú jeho plakala - 26 s hudebníky B] s bubnováním R;
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s bubny G, L _28-29 A [o se dálo. . . Kateřiny B] v R,G, L není. Tgto rkpg pokračujt dlileo
líčent pohřbu krdle Ladislaua' Rkp G: A tak Staroměští provodili jeho aŽ na Malú Stranu
a potom Malostranští provodili jeho na Hradčany. A pak na Hradčarrech kapitola
hradská přijali jsú krále na Hradčany s Žáky svými; a tu jsú krále sami vzemše nesli.
sletěvše se jako havrani k unrrlému tělu, krákajíce. A když jsú jeho přinesli do kůru,
tu kanovnÍci kázali i ty koně přikryté s suknent k lrrobu vésti do kostela; ale páni
nechtčli jsú toho dopustiti pro poctivost těla božieho a Že taková věc nenie slušná, aby
Žáci měli do kostela s koňmi před drahú svátost pána JeŽiše Krista jÍti, že taková věc
jest neslýchána; ale kanovnÍci nestydati pro své lakomstvie přes vuoli panskú
vŽdy jsú ten skutek učini l i ,  Že jsú koně k hrobu clo kostela vedl i . A tu jsú penieze
dávali každému, kto jest chtěl k ofěře jíti; ale lidé clrudí, berúce penieze od Němcuov,
mrrozí schovávali sobě. A pak po těch mšech královu pečet a rnajestát zlámali jsú
a zrušili. Nleče dlúho nemohli zlomiti; kterýŽ meč nesli před lirálem mrtvýrn ostrý,
doluov jsú jej sklopili koncem k zemi; jablko také a berlu rrebo sceptrum jsú zlámali,
zrušili a do konce všecky ty věci zkazi].i; ba i praporce s korúhvemi vzev pan správce
s erbem českým, obšedše tř ikrát okolo hrobu, jest neodpusti l ,  ale povrhl to na zemi
i zedra|; k tomu ještě i jiných zemí korúhve s jiclr erby také jest zsápal a nohami tlačil.
Á Němci, rra všecko na to hledíce, dal i  jsú se u vel iký pláč a l i tujíce.[olro, že se j ic lr
l<ráli korúlrvern tak stalo. Potonr pan Jiřík správce a páni češtÍ, vsedavše na koně,
i jeli dtl 5r'rýgh hospod k uobědu ye 22ti hodinu. A to se stalo v pátek, den svaté panny
liateŤtny v zimě etc. A takž ono dřívi všecko, zkterétroŽ byl tanchúz udělán, dostalo
sE na \rlov Matky boži p}ed Týnem etc' Při jehoŽto pochovávanie mistr Rokycana
rrčini l  kázanie naHradě, ač se to nelíbi lo kanovnÍkuom; neb jest jeďen z nich Ťekl:

,,l\{istře, přestaň, však již dosti jest toho kázaniel.. Dvoje královstvie měl, Uherské
a České, a obě jeden den opusti l ,  bera se na onen svět. Versus:

Te sacer, heu, clemens, optate Ladislae, cedit.

( Vo l b a  J i ř . í h o  z  P oděb r ad )

otiskujerne z rkpu B,. podobná verze v rkpe 1' Jitré verze maji rkpy R, G a L,
z nichŽ u.i'ádÍme variarrty. _ Vydal Šimek z rkpu KřiŽ., s. 226 a z rkpu Vrat.,
s. 122-123; v Palackého edici na s. 169-170. - Na kor:rci variant připojeny tři typy
krátkých zpráv, a to z rkpů R (- Sp Ht),ot (..= I ' , H, K),o a S.

Rkp l luz. II F I, fol. 204alb.

7 sv.] S B - 9 k Matce boŽí] k },I B R _ 10 zproštětti] zpt'of|tietrie B

V G úuoderu TéhoŽ léta byl snčm v Praze poloŽen v druhú středu v postě.
t . . .  - 1 s e  s j e l i  B | z a t imdop l n ěno  uG . . p án ičeš t ' í s z emany ' s r y t i e ř i a s  j i n ým i  o b c e -
mi českými, pod. L a R (fi dodd'tld: obcemi českými z měst) - 2 ohledavše... od sta:
r'odávna B, pod. G' R] nahlédše v práva česká a listy dané na to Z - 3 rod B, G] kmen
R. L _ 3 krále českélro B] krále Čecha ň|, pod.G; Čec]raZ _ 4 vol it i  B|vzieti aZvo'
I it i  R, pod. Givzit i  a za krále vol it i .L - 4 aneb j iného... králcm českým Bl ugnech.
u R, G,,L - 5 A tak se tta tom sněmu stalo B, pod. G| A tak jsú na tom sněmu zuosta]i
R; A tak sou na tom zůstali t - 5.6 Že páni čeští. . . plnú vuoli Bl Že páni, r.yLieři, pa-
noše,zemané,Pražanéivšecka města dal i  sú k tomuplnú vuol i R, pod. G (ugnech.
PraŽané); všecka města a(l)k tomu svol i ly L_ 6.7 a zvolen... J i řÍk z Kunštátu,
správce český B] a zvolili sú sobě za krá|e českého urozeného pána, pana Jiřího z
Kunštátu a z Poděbracl R, poťl. G; aby za krále českého pana Jiřího z Kunštáttr sobě
zvol i l i  I, - 7-8 terr čtvrtek... l .  hodinrr 11 B, pod. G, R| ugnech. u'L _ 8 v Praze na
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S: Léta 14
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Č e s k ý  k r á I  b 1

Vycházíme
závěr.  zďeř .L5-
otiskujeme celé.
kého na s" 171-

RkP NK v

10 let Jl le
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Nebo zem
potom oznámi.
val, zem.i soudi
a takové, kteří
do léta 1464.

(TaŽení  k  T ř

Náš text .

-



teni' T gto rk py pokr ačuj I d,til e a
'vodili jeho aŽ na Malú Stranu
lak na Hradčarrech kapitola
' jsú krále sami vzemŠe nesl i .
'yŽ jsú jeho přinesli do kůru,
ru vésti rlo kostela; ale páni
taková věc nenie slušná, aby
lše Krista jíti, Že taková věc
mstvie přes vuol i panskú
tela ved|i. A tu jsú penieze
rerúce penieze od Němcuov,
ečet a rrrajestát zlámali jsú
před lirálem mrtqirn ostrý,
nebo sceptrum jsú zlámali.
orúhvemi vzev pan správce
usti l ,  ale povrhl to na zemi
! jest zsápal a ntlhami tlačil.
lč a litujíce tolro, Že se jich
ni češtÍ, vsedavše na koně.
o v pátek, den svaLé panny
tyl tanchúz udělán, dostalo
továvanie mistr Rokycana
neb jest jeden z nich řekl:
: královstvie měl, Uherské
;us:
:edit.

:rze maji rkpy R, G a L,
s. 226 a z rkpu yrat.,

rariant př ipojeny tř i  lypy
Kr l ,  O a  S .

zploffticnie B

t v druhú středu v ptlstě.
' s rytieŤi a s jinými obce-
' )  -  2  oh ledavše. . .  od  s ta-
.a to Z - 3 rod ig, Gl kmen
- 4 voliti Bl vzieti a zvo-
sa\em č'eskýrn B) ugnech.
su na tom sněmu zuostali
uoli B] Že páni, rytieři, pa-
vuoli řl, pod. G (ugnech.

l ten . . .  J i řÍk  z  KunštáLu.
ného pána, pana Ji řího z
' Jiřího z Kurrštátrr sobě
vch.u  L  -  I  v  praze  na

rathouze v starém l\,Iěstčl B] ugnech, D G, R; a to se stalo ua rathouze staroměstském
I. - 9 k Matce boŽí do Týna B, pod. R] k Matce boŽt před Týnem G; Matky boži
před Tejnem Z _ 9.10 s králem voleným s velikťr raclostl B, pod. G, Rl ugnech. v L _
10-11 radujíce se... svatého B] a mnozi pro velikú radosl plakali a radovali se
z toho' žtl milý buoh vysvobodil je z toho' že sú vyšli z moci německých králuov R;
mnozí toho vděčni byli, že sou vyšli z moci králuov německých, neb Sou vŽdyclry zlt:
učiniti rnyslili národu čcskénru, zvláště kteřiŽ přijímají pod obojí způsobou .L - 12 A
tu... chválíme Blugnech. u L _12 krrěŽí a žáci B|Úgnech. v R - 72 Tě boha chváli-
me Bl Te deum laudamus ft

I{.. Pak hrreď druhého léta, to jest 1458, patr JiřÍ gubernátor na plném sněmu
volen jest za krá|e českého na rathúze starorněstském ve čtvrtek před Přenesením
svatého Václava a odtud s rathúZu veden jest ode všeho panstva ihned do kostela
Týnského k N{atce boží. A tu jsú boha chválili. A potom z kostela veden jest do svého
dvoru královskélro a z toho byla veliká radost věrným Čechuom

o1: A tak ty suché dni v postě za krále všickni páni čeští jednostajně pana z l(un-
štátu, pana Jiří Poděbradského,toho správcí, zakrálevyzdvihli. Apak, ochtáb svatého
Filipa a Jakuba jeho slavně korunovali. Neb sú byli na jeho korunovánÍ biskupové:
varadínský, ostřehomský, uherští a Prothazius, biskrrp olomúcký, a všickni páni
c!cští

S: Léta 1458, terr čtvrtek před hodem Svatého Vác]ava přencsení, pan Jiří
z Poděbrad a z Kunštátu - byl správcí královstvÍ ČeskéIro _ vo]en jest od pánuov,
rytieřóv, zeman i měst v hod. 18 za l<rále českého

Č e s k ý  k r á l  b y l  u  p o l i o j i

Vycházíme z rkpu H; tutéŽ verzi mají rkpy I, KL,o, P a lt (r'lrp fi vynechává
závěr, zďet. 15-1'7z kteréhoŽto léta... válkyveliké). Volně upravené znění rkpu L
otiskujeme celó. - otištěno v Širnkově vyd. rkpu Vrat., s. 124-125; vc vydánl Palac-
kého na s.771-772.

Rkp NK v Praze LM 'l 
, fol. 274b.

10 let /] letech ř1

l: Král JiřÍ nejvíc o to pečoval a s pilností se staral, aby zemi Českou pokojně
spravoval a králtrvství osekané a roztrharré zase k koruně české připojil' obzvláštně
vojvodství zentě LuŽničské, skrze pana Zdeňka, purkrabí svého. Potom vyslal tam
pana Čeňka z Klinštejna, prokurátora dvoru svého, aby vyptal a vyzvěděl úŽitky
dobré vojvodství toho. A drŽal to s jinými zeměmi až do zprotivení sc jemu a země
zbouření válkami velikými.

Nebo zenrě tyto pokoje požívaly od poraŽení táborů aŽ do té chvíle, jakoŽ se
potom oznámi. A maje pány české v jednotu uvedené a sebe poslušné, pokojně kralo-
val, zemi sourlě, práva jim propustil' předešlé zmatky napravil' zdělav konšely ty
a takové, kteříŽ by urrrěli zjednati mezi pravým a nepravým. A ten pokoj trval až
do léta 1464.

( T a Ž e n í  k  T ř e b í č i )

Náš text otištěn p<ldle znění rkprr R z vydání Širnkova, kde je na s. 137-138.
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Tážverze zapsárraiv rkpe M (posleďní oďstavec, ř. 4L-45, vynechán). Jinou verzi
představuje rkp ,L, z néhoŽ uvádime varianty. Y Palackélto vydání otištěno na s.
188-189.

Rkp Měst. kn. ve Vratislavi, č. 1306.

1 opět s vojskem R| nemd L _2knězí El synu svému L _ 2 I tu dělal R] A
nad tím lidem učinil .L - 3 hajtmally pana Hrabani a nad vozy pana Jeníka R] hejt-
mana Jeníka L - 3 a takto k nim král Jiří mluvil pamatuje je R] a řekl jirn I, -
4 bíte se R] bite se s těmi odpovědníky L _4tak Rl zmuŽileZ _ 5 spravil i sobě R|
nejprvé sšikovali sobě l _ 7 kďež . . . táhli sou na ně R] kdež ležel licl krále uherské-
ho aoni táh l inaně.L -  8-10 I  nezdá lo se j im.. .  p řes ten potok R] a prvé smluvi l i
se, přes ten potok přepravil i a přeplavovali sobě vozy L _ t3 Že jim budou k vo.
zuom šturmovati ,Rl Že jim budou vozy drancovati .L - 76-17 by jemu. . . přerl řady
je l i ,R] nemd L -  18.19 ato proto. . '  zmát||  a st icsn i l i  R|ugnech.u L _ 79vozy R|za
tim doplněno u l; a stříleli rra ně - 21 A tak sou je od vojsky sobě odbili E] a stříle.
li na ně, i odbili je od vojska L _ 22-23 k Třcbíči. I táhli sou k tomu vršku R] k Tře-
bíči k tomu vršku.L _25-26 a to proto, aby sobě placu nestiesnil i,R] ugnech. u L _
26-27 A tak sou se na tom vršku. ,' zaníc nebáli R] I poloŽili se na něm čtyřma řa-
dy, vozy jakŽ prvé táhly I - 28 A pak po některém dni.' ' svedli R] ugnech. u L _
30 pískati R| za tím d.oplněno u Z'. šturmovati, lermo bíti - 31 s vozy se zase obrátili
ll] dolů s vozy spravili se,L - 33 Tu sou se spolu lrnuli s kněze Jindřichovýnr vojskem
R] A odtud potom hnuli se "L -33-34 zase. .. od Třebiče R] aŽk PolnéL -35-36 Jakož
sou pak zase přitáhli... chtěli hájiti RI ugnech. u Z _ 38z svého vojska R| nemd L _
39-40 A tak sou oni k Polné'.. skrze vozy .R] a ku pánu svéntu s chvátarrím se
obráti l i L _ 4t-45 ProtoŽ... dobře R| celé ugnech. v L

( o  p a p e Ž i )

Zapsáno v rkpech R, K, sr, M (!' vetze) a v rkpe I- (2. verze). - otiskujeme
podle Šimkova vyd. rkpu Vrat. (R,), kdc na s' 144. TýŽ text lrrá F. M. Bartoš, ČČM
102, 1928, 223. Varianty z rkpu l.

Rkp Měst. kn. ve Vratislavi, č. 1306.

8-9 i ty by byl Šimek] i ty byl R

1 milý papeŽi R] t,y proklatý papeži L - t-2 mohls na to pohleděti.. . v prav.
děbýti Á] měls se na to rozpomenouti, jak se smíš náměstkem Kristovým jmerrovati
L _ 2-3 od Krista.li si to naučenie vzal Rl otl koho si se tonru naučil L -3.4 mordoval
... Kristus R] tak bídně a žalostně hubil j ináč jest Kristus l idí, víře učil a napravoval,
jinak ,L - 5 od Lucipera a ďáb]a R] od dábla, otce tvého, jehoŽ si náměstkem a ná-
hončímZ_6 tak tebe  R ]  t ak  i  t ebc  naved l  a  navozu je  L  _6 -7  abyponúka l . . .
mordovali l?] aby skrze ty zkrvavilé Němce věrné Čechy nrordoval Z - 8 zdali
takénenísámzabit Rf ugnech. u I, - 8-11 Ty pak... do Říma l?] mísÍo toho u L: I
tybyl by tétr'ožpt:Ž\l,kdyby byl sám do Čech přijel, že by byl stěŽkern zase dtl své.
1ro hnízda trefil - 11 legátern Juliánein R] s legátem s Juliánem jlí; legátem svým
Juliánem L _ 14 by byl sám na rychlé koty nevzal R] byť byl rychle v koty nevzal
L_74-75 nelitovali R] řádně posvětil i a poŽehnali L _ 15 I dobrot... zastrkovati
.R] mísÍo toho v L: bylo tobě to snadno, v Římě s pokojem sedě jako vytylý bejk,
rozkazovati a nar'ozovati ty proklaté křiŽovnÍky k prolévaní nevirrné krve věrrrých
Čechův, rozhřešujíce je ode všeclr hříchův a zbavujícc jich rnuk pekelníclr, v nichž ty
se čistiti brrdeš na věkv
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45, vynechán). Jinou verzi
:kého vyrlání otiŠtěno na s.

| u I - 2 I t u d ě l a l r R ] A
l vozy pana Jeníka "R] hejt.
tuje je R] a řekl j im Z -
ti|el- 5 spravili sobě fi]
dežleže| lid krále uherské-
potok .R] a prvé smluvili
- 13 ž.c jim budou k vo.
5-17}y jenru. . .  p řer l  řady
g n e c h . u L - l g v o z y R l z a
sky sobě odbili .RJ a stříle-
ru k tomu vršku R] k Tře-
stiesnili R! ugnech. u L _
lžili se na něm čtyřma řa-
, svedli Rl ugnech. u L _
'31 s vozy se zase obráti l i
lze Jindřichovýnr vojskem
aŽ k Polné,L _ 35-36 JakoŽ
;vého vojska R] nemd L -
nu svéntu s chvátanlm se

(2. verue). - Otiskujeme
lt nrá F. M. Bartoš' ČČM

to  poh ledě t i . . .  vp rav .
em Kristovým jmenovati
n naučil L _3-4 mordoval
lí, víře učil a napravoval,
rož si náměstkem a ná-
L -  6-7 aby ponúkal . . .
nrordoval L -g zd.ali

ma ,R] nrísÍo toho a L: I
lyl stěŽkem zase do své-
ánem ,1f; legátem svým
'yl rychle v koty nevzal
I dobroť..' zastrkovati
t sedě jako vytylý bejk,
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B y  b y l  k r á l  J i ř í  n a  p r v n í  k n i ž a t a  a  k r á l e  č e s k é  s e  r o z p o m í n a l

Jako souvislý text v rkpech R, M a Li ce|é, ale nesouvisle, potrze v jednot'Iivých
odstavcÍch přičleněných k různým kapitolám, má i rkp .[(; neúplně a na různých
místeclr mají i rkpy G a S', .Eř1 - Naše vydárrÍ je zaloŽeno na rkpu R, a to podle edice
Šimkovy s. 145. Varianty uvádíme z rkpů I(, L a M. TexL G otiŠtěn v Šimkově edici
rkpu KřiŽ. na s' 228 a 281. Palacký rná jen část textu na s.172-173'

Rkp Měst. kn. ve Vratislavi, č. 1306.

1-2 činilit sú přátelsky R, K, Mf ugnech. u L - 3 k nim příčiny hledajíce .R, K,
M| ugnech. D L _ 4 je do jich krajin vyháněli R, K, Ml honili ,L - 5 sú jim nikdá
věrně nečini l i  R, K, M] j im lotrovsky vŽdycky čini l i  l .  _5-6než kudykol imohúc...
Žádajíc R, pod. K, Ml o to přemyšlujÍce, kudy by Čechy pod svou moc podmaniti moh-
l i  L-6 žáďajic R|zatímdoplněno u M: Však si někdy prvé, jsa v menším důstojenství'
uměl v té věci jiným raditi a od toho odvodit,i, při volení Němce zakrá|e vyzdvih-
nouti, že by české straně v nónreckú rnoc poddánu sc býti nezdálo. Ješto by to mohlo
jíti k velikému zlémrr, nynějšímu i budoucímu, ale i' všemu jazyku slor'anskómrr i pol.
skému' jakoŽ jest to vŽdycky shledáváno i ve všech kronikách starých můŽ býti
nalezeno, Že sou Němci ouhlavní nepřátelé těch jazykův vŽdycky byli a býti nepřestá-
vají, pod. L _ 6-72 By to byl... jako by nebyl R] ugnech. u L - 7 rrcdával R) za tÍ'm
doplněno u K.. ani synóm svým jiclr dcer bral _ 7-11 Ncb si byl opovrhl... ani v Če-
chách R, M| u K totéž, ale celé ue 3. osobá: Neb jest byl opovrhl . .. - 11 krom Viktorí.
na R, 1(] ugneclt. u M _ 12 nenie př i rozuornu R, pod. M] nenie dcrbi.e př i rozuomu
K_ 72 jako by  neby l  R ,  , I ( ]  jak  má be jL  M_73 knězc  Mar t ina  Lupáče R,  M]
mistra Rokycany, ]rněze Martirra Lupáče K, uynech. u L _ 14 z gubertrátora
králem R| za tím doplněno u M: Nebo kdyŽ Hilarius dol<tor a KřiŽanov-
ský s kapitolú hradskú, pobravše klénoty kostelní z ř{radu ujel i  do Plzně,
nechavše na Hradě tří nebo čtyř svých v koŽinách beranníclr, to znamenavše nristři
aknéŽ1pražštÍ s mistrcm Rokycanem, mluvili kráIi Jiřínru: ,,JiŽ přístup slušný jest'

poněvadŽ doktorové hradštÍ ušli sou k nepřátelům, a vám, králi svému, nevěrně
trdělavše; dejtež nám na jich místa kněží a mistry pod obojí způsobou, to bude jed-

nota nahoře i tlole... Králi se to nezdálo za slušné, a rnohl dobře tehdáŽ; člověk' kdyŽ
nrůž, lrechce, potom, by chtěl, nebude moci, pod. L; zmínku o Hilariooi a Rřižanou-
ském maií i iiné rkpg, ale u jiných kapitoldch - 14 ale jakž jediné řekl Rokycanovi
R,pod. R\ odpověděl král mistru Rokycanovi M;naktefilŽto radu dal takovú odpověd
mistrům praŽským L _ 75-76 ihned rnu se nedařilo Il, K] ihned šly naň nesnáze veli-
ké a rredařilo mu se M; a od té clrvíle šly nařr ty rresnáze veliké .L - 16 Co mu radil
Rokycana' Lupáč, aby R, K, MlKdyŽ neposlechl rady, aby L - L7-24 Najprv dceru
svú.'. nemohu míti R| tert u K přiřazen k iiné kapitole a podle toho i iinak uspo-
řdddn, souuÍslosÍ rkpťt R, L, M s ním ie ušak zřeimd - 18-19 muoŽeš porozuomětiR,
pod. Ml znáti se dává.I- - 19 s víry svedena R' M] k vířc papcžské pod jednou na-
vedena' byvŠi prvé pod obojí L -20-27 a ten... svósti R, M| t lgnech. u L _24 z:ty-
jebeného Šime/c] zvyjedeného R, K, M, zvyjednaného L _24 zapř.el R' K, Ml se od.
řckl l, _ 24 ncmohu míti .R] M d.opltiuje: JiŽ pak mistr Rokycana k němu nechodil _

25 po těch svých dcerách R, K, .L] po těch synech, rlcerách M _ 26-27 slavné pamě-
ti ciesař Karel a král český R, I{, x[| císař Karel L _ 28.29 téhož Karla ciesaře
množstvie se o tom vypisuje R, pod. K, hI| jeho stl pokládá ' - 30-31 král uherský
Matyáš i Němci R, pod. M] král ulrerský s Němci .L' milí jeho přátelé /( - 31 tleb
je na to papež nastrojil R' K, M] ugnech. u L -32-33 Hle, kterak '.. mstitele R, pod.
K, Ml ugnech. o L
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( S m r t  R o k y c a r r o v a )

otištěno podle Širrrkova vyd. rkptl Vlat. R, s. 14(i-14.1 . Zapsálto téŽ v rk1lelc}r G
(zápis značně portršett, většitra ncčitelná) a 1, dále v r l ipe H,(2. verze) a v rkpech K,
S, (3. verze). V rrašern vyclirní uvádírne t'arianty rkpu ňl, a K. - otištěno téŽ v Šim.
kově vy<l. r l ipu KřiŽ. (částečně pocl lc G, většinou porl le /t),s.281 : vt l vyclání Palac-
kého s. 2o2-2o3.

Rkp NÍěst. kn. ve Vratis lavi, č. 1306'

2- l J  sk rze  k teréhož. . .  puosob i |  R]  u  I i  a  H,  ognech._  4-5  Bá l i  se  ho .  ' .  boha
R|  ognech.  Ú  H|a  1{ .5-6  By l  p ravé k lad ivo . . .  věrnú prác i  R]  ugnech.  u  E ,  a
. r< - 8 - 9nebby lč l o v ě k  mod l i t e bný . . '  zm l ado s t i s véR ]  H ' a  R  u yne ch .  _  9 P ř e d
svú stnrtí,l?] Tctt l)í'ed svýln sk<ltránínr K a H, - 10 ]iněŽí R| mití bratří .I{, pod. H'

( S m r t  k r á l e  J  i í : í h o )

Vydáváme z rkpu R 1rodltr Šinr|<trvy crl ice r 'kpu Vrat., s. 147. N{ají též r'kpy G
(kde text značně porušený tr téměř neč:itelný), Hb I (2. verzc), rkpy 1{, S, (3' verze)
a rkp I (4. verze); S rirri jen stručrrý zápis' Varianty uvádínre z rkpu ÍIa, R, I,. --

o t ištěno v  Šimkově cd ic i  rkpu K ř iŽ .  na  s .2B1;  r 'e  v5 ldání  Pa|ackóI ro  na  s .203.

Rkp N{ěst. kn. vc VraLislavi, čr. 1:]06.

7  TéhoŽ Iéta . . .  moravský I l ,  pod.  I{ | , |éht lž léta  71 . . .  k rá l J i ř í  s lavnó  pamčt i
umře] jest I:I,: Léta 1,171 král Jiří trrnřcl v p:itek L - 2-3 brzo.. ' Kristovil I:?, Hb K|
ugnech. u L _ ,L na Hra<lě 1lražském R, Ll ztt lím dapln"ěno u X.. v kuoru novérrr podlé
jinýclt ltráIuov česlrých - jako podló kr.íllc l.adislavLl _ k strarrě k kaple svatélrcl
Václava, ale střevrr jcho s sotrclkeln poloŽcrra podlé lrrobu mistra Rokycany u Matlry
boží v Tajně, pod. H' (konec u rkpe R ddle - srou. zde ř. 6-7 - u H, ugnech./ _4-5 Stálý
na lezcn R,pod.H 'K]by l s tá lý ,L -5]<rve j c l ro  p i ' edrahé /? '  K]  pot l  obo jí  způst i .
bou L, D!]nech' D Ht - 5 aŽ d'o snrrt i  l l ,  Hb R| ugnech. t l  L * (j Srni luj se... r lušÍ Il,
K| ugnech. v I ' ,  H' - 6-7 Smiluj Se.. . Rokycany R] ugnech. t, ÍI,

o  sme t ' á n i  l i t l nŠe l uo v  _  o  b o l r ř c c l  1 r r i r Ž s I i i l

otištěno z rkpu .I(',. stejná verze \r rkpeclr .I{, a S'. Verzi sLrttčnějšÍ rnají rkpy
G, .I, obšírnější rkp ,11. Úryvkovitě a v jinérn pořadí zapsáno téŽ r'rkpe S. Var'ianty
k zákl. textu .K, uvádime z rkpů hI a G (k ř. 69, dále rlip poškozen) _ V Šimkově
vy<lání rkprr Kř iž. na s.291 .292;v Palacl iého vyd. na s.232-236.

Rkp Muz. l\r I l  28, fol. 2l l '1b-21' i7b.

13 vinrrích] lvinijclr /il - 19 obža]or'árr] obža|žalow;rrr K1

1 Téhož léta 1483 I{'' G] TéÍtož léta 1483 ve středu před svatýrn Vácslavcnr ráno
v hodinu 14tú stala se bouřka a nestráz převelmi vel iká, takŽe konšely zbi l i  a zrat.
houzťrv srnetali, protoŽe ti LuI _ 4 pi'tlcl svatýnr Vácslavem K'| za tÍm G ukltidd ue
s{ručnějším znění teÍ,t, který R,mú zde na ř. 80-88, ale rkp značně porušen - 5-29 Ale
milý buoh. . . dopustil vstrkati K,] ztl to v G struÚú: [Ale] ntilý buoh té lsti divně pře-
kazi l .  KterúŽ [jántu j iným] kopal i , sami do ní rr iradl i  _ 16-17 a tak své šibalstrr<l
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L7, Zapsátlo téŽ v rk trcclr G
'(2. verze) a v rkpěch 1í,
1(. - otištěno téŽ v Šim.

)' s. 281 ; ve v5l<lání Palac-

- 4 - 5 B á l i s e  h o . ' .  b o h a
práci fi| vgnech. u II, a

H,a K uynech. - 9 Pře<t
.RJ milÍ bratří Jř, pod. H,

, s. 147. Maji téŽ rkpy G
ze), rkpy .I{, Sr (8. verze)
íme z rkpu Hb K, I,. ..
)alackélro na s. 203.

. král Jiří slavné paměti
z_o . . .  Kr i s tova  R,Ey  K l
K. 'v kuoru novérn podlé
straně k kaplc svatóho
stra Rokycany u Matky
o H, u11nech. ) - 4-5 stálÝ
?, 1i] pod obojí způstr-
0 Srni luj sc. . . cluší l l

, II,

.z i sh.rr i .nějši rnajÍ rkp;l
o téŽ v rkpe S. Variarrtv
roškozen) - v Šimt<ovi
l J o -

konal i K'] Ugnech. t l  M -21 na rnarách K,\ugnech. u M - 29-l]5 Neb ty výstralry'..
na rathúze I{,\ za to u G: PoznavŠe věr[ni b]oŽským zjevenírn úklad, který se od
nich dál, [ut]ekli se k bohu najprv za pon"loc - 29 že jsú jim oznánreny K,\ vgnech.
v M - 33 zapisovali K'] obsílali' aby se zapisovali M - 35 na rathúze K,| za ttm
doplněno o M: a tu aby se všickni sešti k rathouzu _ 36-70 TakŽ věrní Čecho-
vé... na rynku' rozstúpivše se 1í'] za to D G: A tu střcdu před svatýmVács-
lavem ráno, v hodinu 14tú, udeřivšc k šturmu najprv v Tajnč, potom po j i-
ných kosteléch, Novoměští' majíce pod sukněmi odění' někteři najprv vskočili
do rathúzu svého a pÍsaře, kterýŽto bránil obci, aby nešli do světnicc, kdež byli kon.
šelé' toho najprv zabili. Konšelé někteři utekli prvé, a kteréŽ jsú nalezli v světnici' ty
všedše zsekali a mordovali, Že krve bylo v světnici na některý čbeřík. A zsekavše je,
snretali s rathúzu. Páral pak' kožišnik' najstaršÍ' ten byl utekl a sch<lval se u souseda
v luoži. Tu nalezen a veden k rathúzu spínaje ruce: ,,Ó milý králi,.. a neŽ ho do-
vedli k rathúzu na rynku roz (pokračoudní až do konce chgbí, u rkpe ugtržery1 lis-
tg ) _ 39 sbéře rychle K|| za tím doplněno o M: kdeŽ předkem byl jest pan Bohuslav
Legát z Ráje' měštěnín velmi vzáctný a šlechetně zachovalý, k tomu také i statečný'
kterýŽto velmi skutečně provozoval s jirrými věrnými Čechy, sousedy, měšťany praŽ-
skými, jakoŽto Jan Krcjčí od Bílého páva etc., proti těm oukladným konše]ům _

39 s zbrojí K'f mís(o toho u M: a přišedše, tu pan Bohuslav vzvedl svůj voštíp'
kterýž drŽal v rukou, ucleřil jÍm v práh násilně, aŽ vyáz| - 47 a tajil v sobě d.uši K']
ugnech. u foI - 52 s rathúztt. toho ranili přerl rathúzen K'] s raLhouztr,
vloŽiv sobě ruce s plechovicemi na hlavu' aby ho nenrohli raniti. I porazil ho Jan,
krejči od Bílého páva, přecl Gebhartovým domcm voŠtípem. I táhli lro za nclhy do
fathouzu, i strhli mu jednu botku červenou s llohy M - 53.54 I vlekli ho do
šatlavy 1{'] I vsadili jej na rathouz M _ 53-54 do šatlavy K,| za tim doplně-
no u M: Terr Prokop Publik byl nedávrro přijel od lirále, a co jest tam
způsobil, to jest vyznal, Že kněži a nristry jměli vylrnati a rnnoho nrěšťa-
nův, kterýchŽ měli popsáno jakožto 80, mělo stínáno býti. Tu také při tom
Něn.rcc a kupce znamenitého jnrénem Adivota když potkali, an také jde v zbroji,
řekl i  sou jemu: ,,S kýn jsi?..A on: ,,S vámi' milý panel... Urněl nrálo čcsky. By byt
řekl sc pány, byl i  by jej zabi l i '  I kázal i  jemu jít i do obcc na rathouz. NeŽ došel
k ratlrouzu, už (rkp až) s něho zbroji sebr:al i .  I měl sekret na palci. Ten jemu chtěl i
také vzíti. I byl t iskný, nemohl ho chuLně stáhnouti. I řekl jemu jeden: ,,PoněvadŽ
nenrťrŽ dolův, poloŽ ruku, at utnu palecl.. A on chutně oslinuv palec, s zubami s těŽ-
kostí strhl dolův a dal tonru jistómu. I dali ho do šatlavy a potonr jeho vyručil patr
J iŤ 'íkJednorožec_ 62zseka l i1í ' ] zseka l i , rnordova l i ,Žekrvcby l 'ov  svě tn ic i  r ra  ně-
který žbeřÍk M _ 63 vell s rathúzu K'| za tím doplněno u xI: Mař'Ík Pivo' Knejsl
řcznílr, Fllarlký sladovník, Jan Rathouzský ocl Poř'ícké brány. Potom jiné zjítnav-
še i stínali, jako Šimůrrka (ten byl svěřil své Ženě pei)et městskou, kterouŽ
ji dobře a bczpečně chovala mezi noharnli), Kahuna šedivého a starébo' Truhlič-
ku soukenníka z Poříčí, Matouše' sluŽebníka j ich - 65 a schoval se u souseda
v luoži K'] a skryl se v Kotkové vápennici, maje při sobě mnoŽstvÍ zlatýclr, kteréŽ
potonr ocl rrčlro vzal Korun](a, krejčí ̂ 4 -65-66 A tu rralezen jest... ruce K.] Krlyž
ho nalezli [-anl v lůŽi' vedli ho mezi sebou k rathouzu. Tehdy on 'iich prosil, spi.
naje ruce' aby ho nezabíjel i '  Že chce j im povědíti, aŽ se j im to bude hodit i .
Alc orri nic na to nedbali, ale vedli ho předce M _ 71 dávno K'f :a tim doplněno o
M.. a jeden, jnrénem Vi'etenál. z Podskalí, skoro mu hlavu stal, že se na mále zacli-
ž,e|a _ 73.75 Na Malé Straně . . . .f ornka krajčího K'] na Malé Stranč též svým učinili
M-80.88 nebo toho byla příčirra... že budú zatťaceni K,| v M zrle ugnech<ino, ale
zařazeno (uprauené) do předchazeiIcí kapi lalp1 _-81 proti př i jÍmanÍ... pod obojí K']
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proti přijímaní pod obojí il/ - 82-83 jenŽ mnoho a příliš vyl proti pravdě K,] ug-
nech. u M - 83-84 poběhlce nešlechetného K,| ugnech' u 1|t _ 85-86 jako k SnčŽné
rnatce... Duchu K,| ugnech. a M -86-88 A tak ti mniší... budúzatraceni K'] tak že
konšelé všech tří měst proti kněŽim drželi proti první zvyklosti' jakož se to stalo u sv.
Jilji (M. Duchkovi klíče od kostela vzavše sami vládli) a M. Vrbenskému u sv. Apolina-
ř išeM_89 nažidyudeř i l iavšecko j impobra l i . ř ( ' ]  v  tom bouření,  boj ice se skrze to
nětco horšího přijíti, ki'ikli do Židův, a tr tom množství veliké od stříbra, od zlata, od
klénotův, od šub čistých a drahých, veliké a znamenité škody sou vzali, Židé i
páni i j iní majíce tam zastavené. A všecko sou pobrali M

I ( r o n i k a  s t a r é h o  p r a ž s k é h o  k o l e g i á t a

Lat. text kroniky otiskl z rkpu archívu v Darmstadtu I(. Hiifler, Geschichtschrei.
ber der husit. Bewegung in Bóhmen I' VÍdeň 1856, s. 78 - 101. Ukázky zde přeloŽené jsou
ve vydání na s.85.86 a 90-91.  -  L i teratura: E.  Ste in,  ČČn at,1935,113n.,  kďe
i přehled starší literatury. - Překlad R. Urbánlra upravil B. Ryba.

I ( r o n i k a  B a r t o š k a  z  D r a l r y n i c

Lat. text kroniky BartoŠkovy dochován v rkpe dříve děčínském (Brázdově)'
nynÍv praŽské UK xlx A 50' Vydal J. Gol|' FRB 5' Praha 1893, s. 589-628. Naše
ukázka ve vydání rra s. 613.61il ' - Překlad R. Urbánlia upravil B. Ilyba.

P r o k o p ,  p i s a ř  n o v o m ě s t s k ý :  L a t i n s l i á  k r o n i k a

Rkp lat. kroniky Prokopovy je v SA v Třeboni A 16' fol. 224a-232a. Vydal
K. HÓfler' Geschichtschreiber der husit. Bewegung in Btihmen I' VÍdeřr 1856' s. 67 -76.
Naše přeložená ukázka je na s. 77.72,73. - Literatura: Fr. Mareš, Prokopa písaře
novoměstského česká Ars dictandi, Praha 1900, s. 16n., kde i starší literatura. -
Překlad R. Urbánka upravil B. Rvba.
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vyl proti pravdě K,] ug.
M - 85-86 jako k SnčŽné
. budú zatraceni 1í,] tak Že
tlosti, jakoŽ se to stalo u sv'
Vrbenskému u sv. Apol ina-
bouřenÍ, bojíce se skrze to
iké od stříbra, od zlata. od
:é škody sou vzal i , židé i

{. HtiÍler, Geschichtschrei-
IJkázky zde přeloŽené jsou
ICH 41, 1935, 113n.,  kde
3. Ryba.

i'e děčínském (Brázdově),
'ha 1893, s .  589-628. Naše
rravil B. Ryba.

6, Íol.. 224a-232a. Vydal
en I' Vídeřr 1856, s. 67 -76.
'. lVlareš, Prokopa písaře
kde i starší literatura. -

PRÓZA CESToPISNÁ

Se směřovánínr literatury k Životrrí praxi souvisel i vývoj prÓzy cestopisné'
Nespokojovala se již jen se středověkým líčením nepravděpodobných, polrádko-
vých jevů, jaké přinášel cestopis Mandevillův, také v pozdější době opisovaný,
ale vznikala i nová, původní cestopisná literatura. Ta je důleŽitá zvláště proto, Že se
v ní ohlašoval reálnější poměr k Životu. Jistě zde působily i zahraniční válečné
výpravy, na nichž velký počet našiclr předků poznával cizizemě z vlastního názoru.

Poměrně nejpozději pronikl tento nový vztah k světu do cestopisů o východ-
ních zemích' Snad právě v souvislosti s oblibou středověkého fantastického čtení.
Svědčí o tom latinský spisek Cesta do Jeruzaléma od kališnického kněze Martina
Křivoústého, který dokládá stále trvající touhu poznat Palestinu a živý zájem
o křestanské církve v jejiclt kolébce. Vznikl sice aŽ po r.1477, ale názorově i lite-
rární formou náleŽí ještě dobč poděbradské.

Zatim co středověký cestopis obracel svůj zájem především k východnírn
zemím, na sklonku husitského období vznikají první cestopisy o zenrích západních.
Naši předkové cestovali ovšem do bliŽŠích i vzdálenějŠích zemí na západ, na sever
i jih častěji než do Palestiny (jak to vyplývalo už ze zeměpisné polohy českých
zemí), ale v literárním ztvárnění se to projevilo aŽ pozdě. Převládal zájem o prak-
tický účel těchto cest nad zájmem o samy země a život v niclr' a tak - at už to byly
cesty podnikané jako pouti, za vzděláním na slavné školy, nebo z příčin politických'
hospodářských a vojenských - cestovatelům postačovaly k označení situace pouhé
místopisné zmínky. Teprve v době poděbradské vznikla dvě cestopisná díla, která
ve své konečné úpravě měla dokumentovat vědomé úsilí krále Jiřího o zajištění
míru, dohody mezi evropskými panovníky a očištění naŠich předků od klevet,
šÍřených proti nim r' západní Evropě: Dentk panoše Jaroslaua a Paměti Šaškout1 .

MARTIN KŘ lvoUSTÝ
CESTA Do JERUZ^LÉua

o N{artinu Křivoírstém víme bezpečně jen tolik, Že byl utrakvistickýrrr knězenr
a bakalářem praŽské university a Že vykona|r.1477 cestu do Svaté země. Putoval
přes Korutarly a z Benátek po souši podle východního pobřeŽi [tá|ie do Tarenta,
pak lodí přes Korfu, Krétu a Kypr do Tripoli v Sýrii, odtud do Damašku a do
Jeruzaléma, jehoŽ popis zaujímá největší část spisu. Zaje|i do Betléma a k Jerichu,
vrátil se přes Ramu do Jaffy, plul obvyklou cestou, ale z Korfu podle dalmatského
pobřeŽí.

Ač je popis cesty únryslně stručný, obsahuje hojně letmých postřehů, hlavně
zmínek o hospodářských poměrech. Spisovatel byl asi šetrný venkovský synek,
který má radost z rlarů přírody, ale zlobi se na nedostatečné obděláváni půdy pro
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lenost rolnÍků nebo pro malý počet ob5rvatelstva. Jako upřímný utrakvista zdů-
razňuje, že v Jeruzalémě všechny církve krorně římské přijímají pod obojí způsobou
a že v ,,Kandii.. (tj. na ostrově Krétě) měl hádání s nepřáteli kalicha, zawhuje
okázalé bezduché obřady a protiví se mu' že se Cechové opičí v oděvu po Němcích
a jiných cizincích. Latina spisu, závislá v popise svatých míst na tehdy oblíbe-
ných itinerářích (popisech vzdálených míst, zejména nábožensky významných), je
celkem výrazově i slohově velmi prostá. Autor si tu a tam pomáhá i českými slovy
(např. gramina bodláčie' rosae šípky, monachi bossakones). Vedle latinského textu
existoval téŽ český překlad pořízený r. 1573, ten je však dnes nezvěstný.

(v BRINDTSI A LBCCE)

Potom se přijde k Brindisi. Je to město rozsáhlé' ale z velké části
pusté, jednak že je to město velmi staré, jednak že tu kdysi skoro všichni
lidé pomřeli morem. A přece je tam lidí hojně proto, že se tam usadili Slo-
vané. V tom městě se všechno koupí dobře, zvláště víno. A přístav je tam
výstavný a pevný.

Potom přijdou Lupie, vlašsky Lecce. A je to město výstavné, pěkné,
veselé a veliké a je v něm bohatství všeho druhu; leži od přÍstavu osm mil
daleko v zemi. Je tam stále léto a horko, ale pro nás je neuvěřitelné, co teď
řeknu: že tu jsou jablka _ sám jsem se jich najedl dosyta tam, kde jsme byli,
totiŽ u jeptišek _, která stále kvetou, stále rostou, stále zrají, stále jsou zra|á,
a to na každém stromě, a jsorr sladká i kyselá. A já jsem se velmi divil, že
na jednom stromě jsou zároveň ta jablka, jako jsou Iidé všeho stáří v městě:
někteří starci, někteří v plné sÍle, někteří mladíci, někteří v kolébce. A bylo
to v únoru, takže by se tomu rr nás smáli, že to bylo v ten čas. A ta zahrada
je velmi rrákladně za|ožena, má korýtka z tesaných kamenů na vedení
vody ke stromům v létě pro horko. A stáli jsme u toho města dobře čtyři
neděle. A je tam též tozmarýny veliké množství při cestě z přístavu do
města, že jsme si jí topili. Ó Lecce, jak jsi rozkošné! Město má v obvodu
dobře jednrr míli a proclrázky kolern všude pěkrré.

A v těch městecb, ač t'am mají tolik bohatství, přece nenianizbožnosti,
ani žádných kázání; aie jaký lid' takový i l<něz. A skoro v každém z nich
je biskup; pěkně se vyzvání, počinajic od půlnoci; ale nic nedělají a kněžÍ
je tam mnoho a neužitečných. Toho jsem si doliře všímal, protože jsem
chtěl vidět, jak je jinde lid vzdělaný, jak hledá boha. Dokonce netoliko
sešli z cesty páně, ale všichni se pachtÍ po svých věcech. Já však si myslím,
Že vůbec ani nikdy nebyli na cestě páně, a ani si nejsou vědorni, že si vedou
špatně, protože jim nikdo neřekne, že se ttt nekonají kázán|

1 k Brindisi: přístar'ní rněsto v jihových. Itálii _ 3 pomÍ'eli moÍem: skutečnou
příčinou vyliclnění rněsta bylo zernětřesení - 6 Lupie, ulašskg Lecce: stan.oyěké Lupi-
ae, ilalsky Lecce, město 37 km jihových. od Brindis| _ 7 osm míl: italských, tj,
asi 12 lim _ 9 jablka: jde pravděpodobně o pomeranče a citróny _ 19 iednu míli:
asi půldrrrhélro km
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DENÍx pANoŠB . lARoSLAvA

Tento spis je pravděpodobně deník, dtl kterého si autor zapisoval v roďném
jazyku pro oporu panrěti pouhá hesla a náznaky o zkušenostech z cesty k francouz-
skému králi Ludvíku XI. r. 1464' aby je později doma rozvinul v obšírnější líčení;
k tomu však nedospěl' Jméno autorovo v tomto cestopise chybí, ale již Fr. Palacký
správně ve swých Dějinách ztotožnil autora s Jaroslavem, jenž zaži| jako posel
krále Jiřiho roku 1465 v Rímě od papeže Pavla II. potupné přijeti. o jeho životě
se musíme spokojit pouhými dohady; pocházel snad z Jaroslavě u Vysokého Mýta,
uměl latinsky, rozuměl francouzštině a měl asi téŽ vědomosti z iazyka italského
a německého.

Ve svém deníku líčí cestu českého poselstva v době od 16. května do 74, záÍí
1464. Poselstvo mělo vedle sjednání přátelské dohody mezi českÝm a francouzským
králem získat Ludvíka XI. pro Jiříkův plán spolku evropských panovníků s ten-
dencí proti Turkům a papeŽi. Vedl je pan Albrecht Kostka z Postupic. Jaroslav
měl zde významnou úlohu, snad byl zástupcem pana Kostky, jak se můžeme do.
hadovat přímo z textu. Cesta vedla z Prahy přes Cheb, Norimberk, Štrasburk,
Toul, pak následovalo hledání těkavého krále Ludvíka XI. v severozápadní Francii,
svízelné diplomatické jednání s francouzskými preláty z královy rady a konečně
zpáteční cesta přes PaříŽ, orleans, Lyon, Ženevu, Kostnici, Tyroly, Pasov do
Ceských Budějovic a do Brna. Vypravováni je svěží, byt někdy i naivní. Autor
dovede vtipným slovem nebo satirickou zkratkou vystihnout význačný rys u jerl-
notlivce nebo charakterizovat situaci, srovnává zjel,y a mravy cizí s domácími
a vůbec se jeví jako bystrý pozorovatel.

( CESTA  ZA  KRÁ r - Bu  LUDv IKEM  X I . )

Nazajtřie v úterý jeli sme 7 leuk do města jménem Barluduk, kdeŽto
král sicilský dvorem bydlí. A převrátil se pan Albreclrt s panem Antoniem,
a vozka nebohý zbit a darmo etc. A sniedali sme na cesté v jakés vsi, míli
od toho města Barluduc; a ttr sme našli mnicha u pěkné panny' kterýŽ
s námi jel a mši slúžil etc. A ihnerl vyjela proti nám rada krále sicilského
a přivítali nás počestně etc. Nazajtřie v středu před svatým Vítem o nešpo.
řiech dáno jest slyšenie nám před králem sicilským; a tu jest pan Albrecht
Kostka najprv pozdravenie učinil od krále českého a dal listy věřicí. A kdyŽ
jest kráIi list věřicí od krále českého přečten, ihned král vzal jest pana
A]brechta s panem Antoniem zvláště do svého pokoje s svú radú; a tam sú
dobře dlúho by|i, aŽ jsú i odpověd měli od krále, a to vše v tajné radě. Na-
zajtřie ve čtvrtek zval pan Albrecht Kostka radu krále sicilského k obědu,
a kráI zval nás všecky k večeři, a tu sme ctěni poctivě etc. A potom v hos-
podách, což sme ty dni tu protrávili, všecko zaplatili královi úředníci etc.

Nazajtřie v pátek den svatého VÍta jeli sme 7 leuk do vsi jménem
Šumic; a ta ves |eži v krajině, jenŽ slóve Carnpania. A jest krajina dosti
pěkná, ale nemá v sobě vody a lesuov a vsi velmi řiedké; a křídovatá jest
krajina a domové i kostelové i zdi všelikteraké všecky jsú z kříd.v.
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Nazajtřie v sobotu jeli sme 15 leuk velmi čistým rovnem skrze tu
krajinu Kampaní a přijeli sme do města jménem Reyms fransky a latíně
Remis; město dobře veliké; pan Anton pravil, že jest jako Praha, ale já
sem tomrr nemohl svoliti etc. A jest v něm kostel matky božie, krásný
a pěkný, v němž se král franský na královstvie maže; a u svatého Dionysia,
za mil.i českú vzdáli od PaříŽe, tu se obláčí v majestát a šaty svatého Karla,
a teprv v PaříŽi jej korunují etc. U toho také města Remis svatý Dionysius
stat, vzdáli od města jako dvakrát neb třikrát od Prahy k pražské šibenici;
a tak pravie, že jest po stěti hlavy svatý Dionysius vzal svú hlavu a nesl ji
aŽ do toho kostela matky boŽie a trr najprv byl pochován etc.

Nazajtřie v neděli jeli sme z toho města 11 leuk do vsi jménem Villa
Beate Virginis, Ves matky božie, a převozili sme se přes vodu jménem
Sana, 5 mil od Remis, a teče ta řeka ku Paříži; a jeli sme mimo město pěkné
podál jménem Lan etc. A do té Vsi matky božie, jakož sme v ní leželi, jest
pout velmi slavná a kněžie dvorným obyčejem lidi o penieze tantuji etc.

Nazajtřie v pondělí jeli sme 12 leuk do města jménem Villa Sancti
Quintini, Ves svatého Kvintýna; a ihned ten den myli sme se v lázni
s pěknými etc., a někteří se z našich dali holiti, právě jako v Sodomě etc.

Nazajtřie v úterý jeli sme 9 leuk do vsi dobře veliké jménem Lyhuns
etc.

Nazajtřie v středu jeli sme 9 leuk do města dobře velikého jménem
Amiens. A jeli sme skrze město řečené Korbel, 4 leuky od Amiens. A tu
v tom Amiens ve čtvrtek nazajtřie viděli sme krále cyprského, rex Cypri
latíně etc. A tu nám teprv právě pověděno, kde jest král franský; neb před
tiem žádný neuměl nám právě pověděti, a to proto, že jest nikdieŽ na
jednom miestě dlúho nebyl, neb se jest vždycky po loviech talácel a lovil
etc. V tom také městě Amiens jest kostel pěkný; a mají mnoho relikví
svátostí: svatého Jana Křtitele hlavu etc.

Nazajtřie v pátek před svatým Janem Křtitelem božim jel pan Anton
s služebníky svými a s Jaroslavem k králi franskému do města jménem
Sampo, latíně Villa Sancti Pauli, Ves svatého Pavla; a jest dobře menšie
nežli Český Brod; hrad v něm. A pravili nám, že jest to město vévody
burgundského; a také sme jej tu viděli, šedivého, starého etc.

1 nazajtříe u úterý:12. června 7464; Ieuk: leuka (Íranc. l ieue), francouzská dél-
ková míra, asi 4 knr; Barluduk: Bar-le-Duc, hlavnl rněsto dnešního departementu
Meuse v sev. Franci i  _2 króI sicÍlský..René z Anjou (1409-1480)' nazývaný,.dob-
rý král René..; dtlorem Ďydrí sídlí; panAlbrechts panem Antoniem: Albrecht Kost-
ka z Postupic, pán na Litomyšli, přední <liplomat lrrále Jiřího (r. 1469 přešel na stra-
rru krále lvlatyášc); Antonio Marini z Grenoblu, diplornat ve sluŽbách krále Jiřího
(srov. zde na s. 175) _ 3 a darmo etc. ttebaŽe nic nezavitril at<l.; mílí.. českou, tj.
přes 11' km * 6 počestně uctivě, s poctanri; o středu před suatým Yítem o nešpořiech:
13. června pozdě odpoletlne - 8l istg věř icí pověřovací l ist iny _1'7 dobře hodně - 13
ctěni poctiuě nálcžitě uctíváni, lroštěni _74 sme protróuíIi uděIali jsme útratu
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15 den soatého VÍta: |5. června - 16 ŠumÍc.. patrně Chálons-sur-Marne, hlavní
město dnešního departementu Marne; Campania: Champagne, stará francouzská
provincie, zaujímajíct dnešní departementy Aube, Haute-Marne, Marne a Arden-
nes - 17 křídouatti: křídou míněna opuka, charakteristická pro celou Champagne

t9 uelmi čistým rounem velmi krásnou rovinou - 20 Regms.. Remeš (franc.
Reims), v dnešním dep. Marne; |ranskg a latíně francouzsky a latinsky _22 tomu...
suolÍÍí s tím souhlasit; kostel matkg božie: proslulá remešská katedrála (Notre-Da-
me) - 23 se na króIoostvíe maže bývá pomazán na krále; u suatého Diongsía: opatstvÍ
v Saint-Denis, sev. od PaÍiŽe, kde bývali pohřbÍváni francouzští králové _ 24 za mÍIí
česku uzdtili ve vzdálenosti asi jedné české míle (přes 11 km); Íu se oblačí v majestdt a
šatg soatého Karlatu se obléká v odznaky královského důstojenství a v roucho Karla
Velikého -25 svatý DťonysÍus sfaÍ.. sv. Diviš (franc. Denis), první biskup paříŽský
(3. stol. n. l.)' býval vyobrazován s vlastnÍ statou hlavou v rukou, coŽ bylo podnětem
k lidové legendě, o níž se autor zmiňuje _ 26 k pražské šibenici: stávala na návrší za
dnešním Hlavním nádraŽÍm

29-30 Villa Beate Virginis (lat., ,,město blahoslavené panny..): Notre-Darne.de-
Liesse v dnešním dep. Aisne, proslulé poutní místo s mariánskou soškou, přinesenou
ze Svaté zemé - 30 přeuozili sme se převáŽeli jsme se - 31 Sona.. řeka Aisne (před
Compiěgne sc vlévá do oisy a ta pak do Seiny poblíŽ PaříŽe) - 32 Lan: Laon, hlav-
nÍ město dnešního dep. Aisne - 33 duorným obgčeiem lidi o penieze tantuií elegantním
způsobem nepěkně př'ipravují lidi o penÍze, šidí

31 Villa Sancti Quintini (lat., ,,město svatého Kvintina..): Saint.Quentin v dneš-
ním dep. Aisne - 36 s pěknými etc.: tj. asi pannami a panÍmi; v Sodomě: biblické
město, zničené pro hřtšný Život obyvatel

37 Lghuns: Lihons (n. Litrons), dnešnÍ dep. Somme
40 Korbel: Corbie, dnešní dep. Somme, asi 15 km vých. od Amiensu - 41 krdle

cgprského: LudvÍk Savojský (Žil 1431.1482), švagr Ludvíka XI.' měl titul krále ky-
perského (lat. rex Cypri) podle své manŽelky Charlotty, dcery kyperského krále
Jana II. _ 42 prduě pravdivě; krdl |ransk!: LudvÍk XI., vládl v l. 1461-1483 - 44 se
iest taló'cel potuloval se, potloukal se - 45 relikuí svatostí: ostatků svatých; ve stře.
dověku byly zbožně sblrány (u nás tÍm proslul Karel IV.) a docházelo s nimi k
četným podvodům

47 o patek před svatým Janem Křtitelem božím: 22. června - 47-48 pan Anton...
s Jaroslauem.. Antonio Marini... s panošemJaroslavem,autoremcestopisu -44Sam.
po.. Saint-Pol, dnešní dep. Pas-de-Calais, asi 30 km záp. od Arrasu; dobře menšie
mnohem menši - 50 uéuodg burgundského; Filip Dobrý (vládl 1419-1467)

PAMĚrI  ŠAŠKovY

Za autora původního českého popsání cesty pana Lva z RoŽmitálu, vykonané
v letech |465-1467- po západní Evropě, označuje se nyní zeman z rodiny usedlé na
Přešticku Václav Sašek z Bířkova, o němž máme zprávy z|et1483 aŽ 1493. Dříve
se spis přičítal Šaškovi z Mezihoří; tato rodina je však dosvědčena teprve z 16. sto-
letí. Autor mluví o své osobě (v dochovaném latinském přepracování díla) jen na
málo místech a v třeti osobě, ale někde svou totožnost bezděky prozrazuje. Byl asi
důvěrníkem pana Lva; ten navrhl císaři Fridrichovi III., aby Šaška pasoval ve
Stýrském Hradci na rytíře, a poslal ho ke konci cesty napřed do Prahy ke králi
Jiřimu a královně Johaně. Deník cesty psal Šašek asi z přikazu pana Lva a po
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návratu do vlasti zpracoval své panrěti sorrstavněji, dopustil se však přitom ně-
kterých nedopatření.

Účel tohoto poselstva, vedeného panem Lvem z Rožmitálu, švagrem krále
Jiřího, byl diplomatický, třebas je autor cestopisu ličí jako cestu rytířskou a dvor-
skou. Lev, sám katolík, měl dvorným clrováním šířit příznivou náladu vůči králi
Jiřímu mezi kníŽaty a králi západní Evropy a v důvěrných hovorech je přimět
k tomu, abY se král Jiř.í mohl na sjezdu evropských panovníků ospravedlnit z pů-
honu, který naň uvalil Pavel II. v srpnu 1465.

Cesta vedla přes Norimberk a Porýni, nynější Nizozemí a Belgii, po moři
z Calais do jižní Arrglie' ve Francii ze St. Malo do Nantes a 0rleansu, pak přes
Bordeaux k Biskajskérnu zálivu. Cesta k hrobu sv. Jakuba v Compostelle a od mysu
Finisterre zpět po poloostrově Iberském zaujímá v cestopise největší a nejzajíma-
vější díl' tím spíše, že se tam ubírali někdy cestatrri, o nichž nečteme v žádném star-
ším cestopise. Mnoho zajímavélro poskytla cesta přes Provence, Dauphiné a ny-nější
severní Itálii <lo Benátek. Na sklonku svého zájezdu prošli Korutananri' Stýr.
skem a Dolními Rakousy.

Šašek byljistě vzdělaný nruž a měl Živý zájem lristorický, ovšem neubránil se
v té spoustě nových dojmů a zjevů omylům v topografii, genealogii, církevní his-
torii apod. Barvitá líčení divů a dobrodruŽstvi ve formě epizod jsou vskutku
kabinetními ukázkami jeho slohového umění. Ve spisovateli vidinre muŽe zbožného,
statečného rytíře a vojáka, předevšim však českého zemana' který i v cizině myslí
na luka, lesy, rybníky a pole své české v]asti a srovnává stále cizí hospoclářské
pomě-ry, zvláště v zemědělství, s domácími.

Saškovo dílo však asi uvízlo spolu s četnýrni glejty' jeŽ parr Lev cestou obdrŽel,
v archívu pánů z RoŽmitálu a za to, že se zachovalo, musítne děkovat okolnosti, Že
ctižádostivý brněnský probošt Stanislav Pavlovský z Pavlovic, později v letech
1579-1598 olomoucký biskup, přeložil Saškův spis do latiny, aby jej moltl věnovat
pravnuku pana Lva, Zdeňku Lvovi z fložmitálu a BlatIré na Hrotovicích, zem-
skému hejtmanu markrabství Nloravského. Pavlovský jistě některé porlrobnosti
v překladu slohově upravil, snad i vynechal věci, které se příčily jeho katolickému
duchu. Ač si zakládal na své skoro lrurnanistické latině a usiloval o rozmanitost
výrazu na stereotypních m,stech, neubránil se, naštěstí, prostotě originálu a pře.
tlumočil nám jej věrně, zejména v přímých řečech, jak je vidět i z některých
bohemismů. - V nové době byl tento cestopis zpracován Aloisern Jiráskem v knize
Z Čech až na konec světa.

( Č E S I ( É  R Y T Í Ř s 1 . v Í  v  B R U S E L U )

Y Bruselu bgl pan Lev se suou d'ružittou hostem Filipa Dobrého, uéoodg burgund.
ského (1419.1.467, od. r. 1435 samostatný ultidce v Burgundsku, severní čcisti Francie),
a zdržel se tatn do pří.chodu ieho sgna Rarla SměIého. Ten na oslauu suého oitězstuí
u Lutgchu ohldsil turnaj; neiprve bglo kkint s dřeuci, pak atletické zdpasg; pří nich pan
Jan Žehrouský z Roloural porazil nepřemožitelného do té dob11 sildko bur(turuIského.

Potom přistoupil k vévodovi Šašek řka: ,,Nejjasnější vévodo, pl'osím'
aby mi Vaše Výsost přidělila nějakého soupeře' kterého by uznala plo mne
Za rovného.. .

Vévoda uslyšev to, dal zavolat kohosi, aby s ním zápasil. KdyŽ jsme
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se pustili do zápasu, nejprve jsem ho sice porazil na zem' ale kdyŽ jsem se
s ním na rozkaz vévodův potýkal podruhé, byl jsem sraŽen k zemi a padl
jsem tak prudce' že jsem div nepustil zlého ducha. Po zápase dal vévoda při.
nést vína a cukrových konfektů, a bylo jich rozsypáno po podlaze tolik,
Že by se to stěži dalo koupit za několik zlatáků. Mne však vévodkyně pohos-
tily tak štědře, že jsem sotva došel zpět do hospody, jak jsem byl opilý.

Druhého dne po těch zápasech utkal se pan Lev s Janem Žehrovským
na dvoře vévody burgundského a srazili se s takovým zápalem, že se panu
Lvu zlomilo dřevce o prsa jeho odpůrce, ale ani jeden, ani druhý při tom
nárazu nebyl sražen s koně. Potom žádal pan Jan našeho pána, aby směl
zlomit dřevce na počest přihlížejících urozených paní a panen. Když k tomu
pán svolil, pobodl koně ostruhami a Zamířil dřevcem do zdi pod to okno,
odkud se díval vévoda s chotí a s druhými vévodkyněmi, a tak mocně vtazil
dřevcem do zdi, Že kůň při tom nárazu dosedl na zadek. Zatim přiběhlo
několik dvořanů vévodových a zkoušeli, zda snad není pan Jan ke koni
přivázán, Že s něho při tak prudkém náraza nespadl. Tu však on podruhé
pobodne koně a zlomí dřevce, aniž se dost málo poranil. Velmi se tomu
divili, nebot oni se nepouštějÍ do kláni,leč tak, že jsou mezi soupeři posta-
veny plaňky. Potom denně chodilo velmi mnoho lidí na to místo a říkali,
že to není člověk z toho lidského pokolení, které dnes žije na světě, nýbtŽ
z potomstva starověkých obrů.

Po tom zápase si dal vévoda přinést odění, v němŽ se utkali, a ptal se,
zda všichni v naší zemí aživají při turnajích takových odění, a dodal: ,,Vy
to máte za kratochvíli, ale u nás to budí veliký podiv. Kdyby se někdo do-
pustil vraždy na otci' byl by to příliš krutý trest, měl-li by za to podstoupit
takový boj. Tak si zahráváš se svým Životem, jako bys ani nechtěl Žít...
Zápasili totiž v prošívanicích, coŽ oni nikdy neviděli. Po střetnutí pánově se
utkali také naši dvořané, Frodnar s Tetzlem, a oba dva zůstali bez pohnutí
v sedle. Po zápase Frodnar, tak jak byl v plné zbroji, seskočii s koně, aniž se
opřel o třmeny, k údivu velkého mnoŽství lidÍ.

KdyŽ bylo po všem, poslal vévoda pro pana l.va do hospody, kázal ho
dovést do své klenotnice a dal mu tam vyložit na stůl všechny drahé ka-
meny' rozmanitě pojmenované, a svá roucha' vyzdobená perlami a drahými
kameny. Uložil též svým radům poŽádat našeho pána, aby si vza| z těch
vystavených klenotů, co by se mu líbilo' a prokázal tak poctu jejich vévo.
dovi. Ale pan Lev nechtěl nic přijmout a vzkázal knížeti, Že mu nesmírně
děkuje, dodávaje: ,,Chraň bůh, abych něco přijal. Neboť nepřišel jsem se
svou druŽinou, abych zde bral dary, nýbrŽ proto jsem podnikl tuto cestu'
abych pěstoval rytířské ctnosti, a mám v úmyslu s pomocí boží tak ji do-
konat. Peníze a bohatství moŽno snadno získat, ale sláva dobrého jména má
trvat na věky. Myšlenkou dosáhnout jí jsem se vždy obíral v srdci a s vůlÍ
božÍ ji také ponesu do hrobu...

4ť,
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9 véaodkgně: Isabella Bourbonská, chot Ifurla Smělého, Anna Klevská, jetrlo
nevlastní sestra, a Kateřina, dcera gelderského vévody Arnolda _ 77 s JanemŽehrou.
ským.. Jan Žehrovský z Kolovrat, věrný stoupenec Jiřího z Poděbrad, zápasil bě-
hem tohoto putovánl rovněž v Ansbachu, KolÍně nad Rýnem, olmedu a Štýrskérn
Hradci; zemřel 5. srpna 1473 (jeho náhrobek je v bartolomějském chrámu v Kolíně) -
23 plaňkg: bezpečnostnl plaňkové hrazení v kolbišti, které bránilo, aby se sou.
peři na koních nesrazili _31 u prošíuanicích: prošívané kabátce z hrubé, tuhé látky-
32 Frod.nat s Tetzlem: Tetzel a jeho průvodce Achác Frodner - 36 do soé klenotnice:
jiný účastník výpravy, norimberský nrěštan Gabriel Tetze| (t 1479), uvádí i cenu vé.
vodových skvost'ťr (srov. R. Urbánek, Ve sluŽbách JiřÍka krále, Praha 1940' s. 47)

( v  L oNDÝNĚ )

Londýn je město veliké a nádherné a má dva hrady. V jednom z nich'
ležÍcÍm na samém konci města a oblévaném mořskou zátokou, bydlí anglic-
ký král. Byl právě přítomen, když jsme tam př'ijeli. Přes tu zátoku' jíž je
řeka TemŽe, je položen most' kamenný a dlouhý, na němŽ jsou po celé délce
postaveny domy. Nikde jinde jsem neviděl takové množství luňáků jako
zde; lb|ižovat jim je zakázáno pod trestem smrti.

Za svého pobytu v Londýně jsme byli zavedeni do kostela, v kterém
se prý narodil sv. Tomáš a v němž je vidět hroby jeho matky a sestry'
a potom do jiného kostela, kde je pochován sv. Eduard. Ukazují tam zlatý
náhrobek, veliký a stkvící se zlatem a nejdrahocennějšími kameny. Jemněji
a krásněji tepané práce, než jakou jsem viděl v tomto kostele, nikde jinde
mi nebylo dáno spatřit. Ani kostely, které by tyto předčily krásou, jsem
nikde nespatřil od chvile, kdy jsme vyšli z domova, ani více svatých ostatků
není chováno a ukazováno v žádrrém jiném městě než tam. V Londýně je
dvacet zlatých náhrobků, ozdobených vzácnými kameny, ale v celém krá-
lovstvi je jich na osmdesát, rovněž ulitých ze z|ata a okrášlených drahým
kamením. Anglické království je totiŽ nesmírně bohaté zlatem a stříbrem,
z něhož tam razí nably a jiné dobré mince. A třebaže nevyniká přílišnou
velikostÍ, přece má velmi mnoho obyvatelstva a oplývá krásnými Ženami
a pannami, jak jsme viděIi, kdyŽ král pozval našeho pána na hostinu.

Tehdy nám také byla dána příležitost vidět královské poklady, mezi
nimiž bylo také zlaté měsidlo. Jedna země platí králi za to, že má toto
měsidlo, osmdesát tisíc nablů. Kdyby však o měsidlo přišel, ihned by ztratil
celý tento poplatek. Je proto bedlivě hlidáno a nikomu se nepovoluje uvidět
je, leda hostům přišlým z cizich zemí, protože těm je ukazovat přikazuje
zákon. Při hostině se k panu Lvovi chovali skvěle a štědře a stejně ke všem
ostatním jeho druhům, zvláště k Šaškovi, a to jak na dvoře kráIovském'
tak také jinde. Ukázali nám také dvě oboryn kde chovají mnoŽství všeliké
zvěře.
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Anglie ostatně není roúnatá, nýbrž hornatá a hustě porostlá mnohými
lesy, nemá však lesů černých. KaŽdý les je tam obehnán příkopem a po.
dobně také vedou venkované příkopy kolem svých polí a ohrazují je ploty,
takže nikdo jimi nemůže procházet ani pěšky, ani na koni projíždět jinak než
po veřejných cestách.

Anglii obklopuje ze všech stran moře, takŽe je jím chráněna jako za.
hrada plotem. V té zemi neuživají vozů, nýbrž toliko koní. Na koních nejen
jezdí, ale také dopravují potřebné náklady, ačkoli pro tyto účely užívají
rovněž dvoukolých vozíků. Ženy tam za sebou vláčejí tak dlouhé vlečky,
Že v žádném jiném kraji jsem neviděl tak dlouhých.

KdyŽ uplynuly dvě neděle od našeho příjezdu, por'olal král k sobě pana
Lva, bohatě ho obdaroval a uděIil mu odznak, neboli jak tam říkají' zlatý
řád. Pana Jana Žehrovského, Buriána, Frodnara, Pětipeského a Miroše
pasoval napřed na rytíře a potom je rovněž vyznamenal zlatými řády.
ostatním však, kteři nenabyli hodnosti rytířské, udělil řády stříbrné. Tak
prokázal panu Lvovi velikou čest.

V Londýně, kde je sídlo anglického krále, zavedli našeho pána do
půvabnýclr zahrad, posázených nejrozmanitějšími stromy a rostlinami' jaké
se v jiných zemích nevyskytujÍ. Potom ho vedli do kostelů, velmi krásně
postavených, a ukázali mu tam přemnoho zlatých náhrobků. Svatých
ostatků, jak jsem jiŽ dříve řekl, nikde jinde jsem neviděl takové množství
pohromadě. KdyŽ jsem se pokoušel zapsat a poznamenat si je, bylo mi
řečeno, Že to neni možné, abych je všechny moh| zaznamenat. Je prý jich
totiŽ takové nrnožství , že aní dva písaři, i kdyby psali dvě neděle, nemohli
by je všechny sepsat.

Nejprve jsem z nich viděl pás panenské bohorodičky' který si prý ušila
vlastníma rukama, a nohu sv. Jiří. Potom jsem tam viděl onen kámen, na
který Kristus, když vstal z mrtvých, vtiskl první stopy svých nohou, jak je
to dosud jasně vidět. Dále jsem si prohlédl jeden z oněch šesti dŽbánů, které
když byly na Krislův přikaz naplněny vodou, daly potom svatebčanům
víno místo vody.

V tom městě je veliké množství zlatníků, tolik, že jsem to nikde jinde
neviděl. Neboť jenom mistrů, bez tovaryšů' počítá se na čtyři sta. A žádlý
z nich neni bez práce, neboť velikost a bohatost města jim poskytuje
sdostatek zakázek.

V tomto městě mají také takový obyčej' Že kdykoli tam přijde urozený
host z cizích zemí, panny a pani za ním přijdou do jeho hospody, uvítají ho
a přinesou dary. To všechno se stalo také nám.

Veliký podiv u nich vzbudila détka našich vlasů. Řit<ati totiž, že ještě
nikdy neviděli nikoho, kdo by nás předčil délkóu a spanilostí kadeří. A ni-
kterak jsme je nemohli přivést k tomu, aby uvěřili, že nám tak narostly od
přírody. Řikali, Že to jsou vlasy přilepené pryskyřicÍ. A kdykoli šel někdo
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Z našich lidí prostovlasý po ulici, měl kolem sebe vÍce diváků, než kdyby
tam vedli nějaké podivné zvíře.

Také takový obyčej tam rnaji: kdyŽ přijde lrost do hospody poprvé,
vyjde mu vstříc krčmář'ka s celou rodinou a host se musí jak s ní, tak se
všeni ostatními políbit. Neboť polibek je rr nich t,aLéž, jako kdyŽ podáš
pravici: nejsou totiž zvyk|í podávat ruku.

Takové tedy jsou mravy a obyčeje v té zemi a v zerních okolních.
V žádném jiném kraji jsme se netěšili takové úctě jako tam, neboť jak král,
tak všichni jeho poddaní, jejichŽ kraji jsme cestovali, chovali se k nám
uctivě a vlídně.

Ani hudebníky jsme nikde neslyšeli tak příjemně a lahodně zpívat jako
tam: jejich pěvecký sbor se skládá asi z šedesáti zpěvákťr.

1. md dua hradg: Towcr na východě a Westminster na jihozápadě, oba při řece
Temži; král sídlil ve Westminsteru - 2 obléuaném mořskou ztitokou: mÍněno široké
ústÍ řeky TemŽe, kterým mohly námořrrí lodi plout až do Londýna; anglický krdl:
tehcly Eduard Iv' (1461-1483) . 5 luňdků: tj. dravých ptáků _ 8 sv. Tomdš: Tomáš
Becket, arcibiskup canterburský, odpůrce krále Jindřicha II., zasraŽďéný jeho ďvo.
řany r. 1170 - 9 su. Eduard: anglosaský král (vládl 975-978)' který byl umučen *
78 nablg: nobly, anglické zlaté mince (cena noblu se odhadovala na dva rýnskó zla-
Lé) - 22 měsidlo: nádoba na míšení vina - 31 le.sů černých: jehličnatých, hlavně smr-
kových - 42 pana Jana Žehrouského...: míněni členové poselstva Jan Žehrovský
z Kolovrat, Burián ze Švamberka, Aclrác Frodner, pravděpodobně Václav Pěti-
pcský z Chyš a pravděpodobně Jan Miroš z Vochova (který putoval r. 1476 do
Palestin-v) . 60 uino místo vodg: při biblické svatbě v Káni Galilejské

( v  B R E 1 . o Ň S I ( U )

Saint-i!Íalo má toliko jednu městskou bránu a dvě věže. Poddáno jest
jistému biskupovi, a|e Za vrchnÍho svého pána uznává vévodu bretoňského.
Kdokoli pluje do Bretoňska po moři' musí vplout do přístavu tohoto města,
a to jednak pro jeho výhodnou polcrhu, jednak proto, Že jiné přístavy na
tom pobřeŽí jsou uzavřeny' aby se berní a přístavní poplatky, vybirané tam
Y nesmírné rníře, neobracely jinam. Město leži tak blízko u moře, že se
vždycky, kdyŽ vítr vzduje moř'e, slaná voda všude rozl.éviL městskými
ulicerni' Saint-Malo není sice veliké rozlohou, ale je opatřeno velmi pevnými
hr.adbami. V tomto městě chovají psy, kteří v noci běhají po městě misto
rročních hlídačů. Jakmile jsou puštělri z řetězů, nestrpÍ, aby někdo chodil
rněstem; jinak by ho hned rozsápali. Nad městem črrí na vysoké hoře kostel
parrenské bohorodičky, k němuž je možné jÍt suchou nohou' jen když v čas
odlivu po poledr'i vody opadnorr. Večer však naopak, kdyŽ vody zase
vystoupí' hora je z velké části zakryta vodami, takže ji téměř ani není vidět.

Serlm mil od Saini,-Malo je vzclálen Tinténiac, tvtz otevř.ená. \re vzdále-
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nosti šesti mil od Tinténiaou leží Rennes, město velmi veliké a hlavní město
bretoňské. odtud je do vesnice Bainsu šest mil a dále do Nozay, což je také
ves, rovněž šest mil. Ve vzdálenosti tří mil od Nozay ležÍ Héric a čtyři míle
odtud Nantes.

Toto město je d<lsti veliké a má nad sebou hrad, který je sídlem vévody
bretoňského. Kolem města lze vidět příjemné louky a překrásné zahrady
podél řeky Loiry. Řeka Loira je překlónuta mostem tak náramně dlouhým,
že delšího jsme až dosud nikde nespatřili. Ve vzdálenosti dvou mil pod
městem se řeka vlévá do moře. Neobyčejně oplývá rybou mihulí a nikde
jsem těchto ryb neviděl pohromadě takové mnoŽstvÍ, neboť jsem zde pozo-
roval' jak jich vylovili čtyři sta kusů najednou.

Jinak je Bretoňsko pokryto horami, ale pole má úrodná a lesy dobré,
v nichž jen vzácně rostou jiné stromy neŽli duby. Každý venkovan tam má
své pole ohrazeno kamennou ohradou, takŽe není třeba, aby tam byli
u svého dobytka na pastvě a jej hlídali. A ani sousedům tam nemůŽe dobytek
působit žádnou škodu. VIků je v tom kraji l'idět málo, akdyž je nějaký vlk
lapen, bývá pověšen u cesty jako zloděj, ale s nedotčenou kůží. Jakmile je
někde vlk spatřen, ženou ho ode vsi ke vsi; právě proto jsou tam tak vzáeni.
Nikde na světě se mi od toho dne, kdy jsme odjeli z vlastin nenaskytlo vidět
větší počet rybníků než v Bretoňsku. Sám vévoda bretoňský má rybník,
kteý se táhne na dvě mile do délky. Jednou za šest let z něho dává vypouš-
tět vodu a ponechává jej suchý. Jeho výlov vynášivá dvaceb tisíc zlatých
nebo někdy i více. U Nantes je most, táhnoucí se do délky na půl míle, nebot
tak do široka se tam rozlévají říční vody. Pobyli jsme tam dvanáct dní.

1 Saint.Malo.. přístavní město v Bretoňsku (v severozáp. části tsrancie) při
Lamanšském průlivu (v dnešním departementu llle-et-Vilaine) - 2 uéuodu bretoňské.
ňo..tehdy jím byl František II. (nar. 1435; vládl 1459-1488) _ 77 na ugsoké hořekos-
Íel..míněno opatství na Mont Saint-Michel (hora sv. Michala)' cíl poutníků ze severní
Francie i z Porýní - 75 Tinténíoc.. město necelých 40 km na jihových. od Saint-Ma-
|o; torz oteuřend: tj. neobehnaná lrradbami - 16 Rennes: dnes hlavnÍ město dep.
I]le-et-Vilaine, asi 30 km na jihových. od Tinténiacu - 17 do oesnice Bainsu.. asi
35 km jiŽně od Rennes; do Nozag: město asi 40 km jiŽně od Bainsu - 78 Héric:
mÍsto mezi Nozay a Nantes - 19 Nanles.. dnes hlavní město dep. Loire.Inférieure,
před ústím řeky Loiry, asi 40 km jiŽně od Nozay - 33 uzdcní: nepřímé svědectr'Í
toho, Že tehdy nebyli v Čechách v]ci zvláštnostÍ

( B U R G O S  V  K A S T T L T T )

Burgos je město s hradem, který ční nad městem. LeŽive Španělích,
je pěkné, veliké a v tom království nikoli poslední. Všechno se tam prodává
na váhu. Je v něm velmi krásný kostel s oltářem, na němž se spatřuje obtaz
velmi pěkně malovaný a uměleckým tepáním zdobený, takŽe daleko za ním
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zůstávají všechny obrazy, které jsem kdy viděl. Je tam též vidět sochu
panenské bohorodičky, velmi krásnou, celou ze stříbra a pozlacenou, která
ptý váŽi tři sta hřiven stříbra, ulití však se oceňuje stejně vysoko jako kov,
z něhož vznikla. V tom chrámě se chová a ukazuje i mnoho jiných ostatků
svatých. Při něm stojí dvě věŽe pěkně z kvádrů vystavěné; třetÍ se právě
stavěIa, když jsme tam byli. Šibenici mají jednu v městě' druhou za městem
na kopci.

od Burgosu jednu míli daleko je hora, přes niž musí přejít, kdo jde do
města; cesta po ní, svíbí-li slunce, je velmi nepříjemná. Hora se totiž skládá
z jakýchsi průsvitných kaménků, které ozáÍeny slunečním třpytem odrážejí
to světlo - jako je tomu v zrcadle - a lámou; a to je pro oči svrchovaně ne.
příjemné. ono město leží pod horami na svahu a svlažují je dva potoky
bezejmenné. Ale potok tekoucí blíže města, má jméno Arlazon; vedou přes
něj dva mosty.

Za městem se přijde do nového krásného klášLera, jejž vystavěl jeden
biskup, který prý odvozoval svůj původ z rodu matky boží. Ten měl čtyři
bratry, jeŽ všechny obrátil na víru Kristovu a očistil svatým křtem, rovněž
i otce a matku; byli totiž vyznání židovského. Ti všichni jsou pochováni
v témž chrámu, každý tam má zvláštní nádherný náhrobek. Toho času, kdy
jsme putovali po Španělsku, ještě žil jeden ztěch čtyř bratří; byl předtim
povýšen do stavu rytířského. Ten nás navštívil v naší hospodě a pana Lva
se všÍm jeho průvodem vlídně uvítal, blahopřál nám k šťastnému příjezdu
a ptal se, z kterých zemí jsme přišli. KdyŽ mu odpověděli, že jsme z Čech,
jež oni nazývají Horní Německo, pravil, že i on byl v Čechách a Že tam došel
hodnosti rytířské, kdyŽ král Albrecht obléhal město Tábor. Potom prosil
pana Lva, aby navštívil klášter, který vystavěl jeho bratr arcibiskup a kde
jsou pochováni jeho rodiče a bratří. I(dyŽ náš pán přisvědčil, zavedl nás do
toho chrámu a ukázal nám hrob arcibiskupův i hroby ostatních svých bratří
a nakonec i svůj vlastní, kde má být po smrti pohřben, velmi krásné dílo.
Však byl vskutku onen arcibiskup s rodiči a se všemi bratry uctíván od
Španělů jako světec, ba i ten, jenž byl ještě naživu, byl pokládán za svatého
muže. Ten arcibiskup vykoupil za vlastní peníze tři sta křestanských zajatců
od pohanů a kaŽdému z nich dal nové šaty a několik z|atých peněz; ty šaty
však, jež měli na sobě, když se vraceli ze zajeti, dal všechny zavěsit v tom
chrámu na věčnou památku toho; viděli jsme je tam všechny.

viděli jsme také v tom městě štvanici na zclivočelé býky' které chytají
pomocí ohařů. Ve Španělsku a Portugalsku se totiŽ nechová dobytek doma
jako v jiných zemich, nýbrž se pase na pustých místech, přičemž je každý
kus označen znamením svého pána. Sýr a máslo se tam nevyrábí a domácí
lidé ani nevědí, co to je; mÍsto másla užívají olivového oleje, jehoŽ je tam
veliká hojnost. Co se týče těch býků' mají s nimi o svátcích takovouto
zábavu: Chytí ze stáda tlva až tři býky a každého zvlášé přiŽenou do města,
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uzavřou náměstí a jezdci na koních je honí a házejí po nich šípy neb
oštěpy, jeŽ mají tvar ostnů, takže někdy v těle jednoho býka uvázne plno
těch střel. Rozdrážděný a roznftený býk běhá dokola a každého, kdo mu
přijde do cesty, napadá. Teprve když je během unaven a šípy umořen,
poštvou na něho dva nebo tř'i psy; ti se mu zakousnou do uší a drží se ho tak
pevně, jako vůbec všeho, čehokoli se chytí, že jim to živou mocí nelze
vyrvat jinak, neŽ Že se to usekne nebo Že se jim tlamy otevřou Železnou
pákou. Maso toho býka se obyvatelům města neprodává, rrýbrŽ jen venko.
vanům. Při té štvanici jederr býk zahubil koně a poranil člověka a dva jiné
konč.

7 Burgos: hlavní město Staré (tj. severnÍ) Kastilie, korunovační město kastil-
ských králů; dnes hlavní město stejnojmenné provincie v severním Španělsku.
3 pelmí krdsný kostel: arcibiskupská katedrála v Burgosu, leden z nejkrásnějších
gotických chrámů na Pyrenejském poloostrové _9 třett se prduě stauěIa: chrám prá-
vě dostavoval Šimon z Kolina n. R. - 1'4 z prŮsuitných kaménkŮ.. asi šupiny slídy _
16 pod horami: pod severními svahy Iberského pohoří _ 77 Arlazon.. Arlazon nebo
Arlanza, i'íčka vlévající se do Duera _ t9 do kltištera: míněn klášter San Pablo
u Burgosu; jeden biskup.. míněn arcibiskup Alfonso (1384-1a56); jeho otec Pablo de
Sarrta Maria byl původem žid (vlastnínr jménem Salomon Levi), který se dal r.
1391 i se svými syny poki'tít; byli to vedle Alfonsa pozdější biskup Gonzalo, Sancho
a Pedro _ 24 jeden z těch čtgř DraÍří.. Pedro' královský rada a regent v Burgosu
(Ť 1478 ve věku 90 let) _ 28 í on bgl u Čechdch.. přišel do čech se svým bratrem Alfon-
semr. 1438; AlÍonso byl tehdy vyslancem kastilského krále Jana II. na basilejském
]<oncilu _29 krdl Albrecht tlbléhal město Ttibor: ide o výprar'u proti Táboru v srplllr
a září r' 14l.t8

(U  BENÁTSKÉHo  D ÓŽB rn )

Před branou, lrterou se vchází do dóŽecího paláce, je postavena kamenná
šibenice. Když jsme se ptali, proč je postavena právě na tomto místě naproti
paláci, kdyŽ přece bylo moŽné dát ji také jinam, odpověděli: Proto, kdyby
se některý dóže dopustil něčeho proti státrr, aby byl na ní pověšen; na tom
pak místě žeby|a postavena proto, aby byla každému dóžett napomenutím
a výstrahou. Není však zaznamenáno v pamětech, že by kdy některý jejich
dóŽe byl potrestán takovým trestem. Benátčané nedovolují' aby jim vlácll
cizí císař nebo král, nýbrŽ volí si dóžete ze svého středu. A kdo není Benát-
čan, ani kdyby byl velmi bohat a z nejvznešenějšího rodu, nesmí mít účast
ani na jejich zákonech, ani v jejich radách.

Když jsme vcházeli do dóžecího paláce, vyšel nám dóže naproti,avlídně
a uctivě pozdraviv pana Lva a uchopiv jeho pravici, odvedl ho do své kom-
naty a laskavě s ním rozrnlouval, vyptávaje se ho na všechny krále a kní-
žata, jež byl navštívil. od dóžete jsme se potom vrátili do hospody v dopro-
vodu několika benátských senátorůo k nimž se přidalo dvanáct rytířů
a mnoho jiných.
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Šestého dne poslal dóže k panu Lvovi, aby přišel do paláce, přejeJi si
vidět, jaké obyčeje Benátčané zachovávají na soudech, jak volí proveditory
a jiné krajské prefekty a jaké místo má clóže v senátě. Pan Lev odpověděl,
Že by to velmi rád viděl. Když jsme tam př'išli' bylo našemu pánovi přiká-
záno, aby se posadil dóžeti po pravici. Dóže sám seděl na překrásném křesle,
lrteré převyšor'alo všechna ostatní. Senátoři zasedali podle pořadí po celé
délce síně, po stranách a uprostřed, v rrižších lavicích. Myslím, že tam bylo
dva nebo tři tisíce lidí.

V té schůzi byl tenkrát volen' nějaký prefekt a stalo se takto: Naproti
dóžecÍmu stolci stojí čtyři dřevěné sloupy, na nichŽ jsou postaveny jakési
bubínky, uvnitř duté a mající nahoře otvory o nic větši, neŽ aby bylo možné
vstrčit do nich ruku. V těchto nádobách jsou kuličky dílem pozlacené, dílem
postříbřené, dílem jerr potažené tenoučkým hedvábím. Nejprve tedy po-
vstane čtyřiaclvacet mužů. KaŽdý z nich má v ruce pouzdro, z něhož vyní-
mají ty bobule neboli kuličky, a obcházejíce sÍní rozdávají je, komu chtěji.
Potom zase jiní jdou kolem, rovněŽ vynímají kuličky a obcházejíce síní opět
je rozdělují těm, komu si přejí. A pak ještě jdou zase jiní a opět rozdávají
ony kuličky těm, kdož se jim líbí. Po nich přijde ještě dalších čtyřiadvacet
mužů, pomalu obcházejí síní, vybÍrají kuličky od těch, kterýrn byly roz-
dány, shromaždují je a odevzdají opět jiným lidem, jak se jim líbí. Potom
kuličky spočitají, zjisti, kolik kdo dostal, a ten, komu bylo dáno nejvíce
kuliček z|atých, je zvolen prefektem a poslán do některého kraje podle roz-
hodnutí dóžete a senátu. Ale nikdy nevykonár,á svůj úřad déle než rok. Za
ten čas zbohatne tím, že mu přibude mnoho tisíc, ačkoli stát dostane dů-
choriy, které nu náležejí, v míře neztenčené.

Takto si volí Benátčané své úř'edníky. Volba je závislá na hlasování
kuličkami, nebot nikdo, ani sám dóže, nemůže žádného úřadu dosáhnout
podporou přízně přátelské nebo nějakého příbuzenství, nýbtž jen hlasová-
ním. A to se děje tak, jak právě by|o zaznatnenáno.

Nadpis: drjŽ.e; hlava státtt v bcnátské l'epublice _ 78 ptouedťÍory.. správni hod.
nostáře _ 79 pre|ektg: správní úředníky; o senótě: benátský senát, ncjvyšší rada stá-
tu' měl okolo pol. 15. stol. 60 členů' později ještě více; zasedání byla přítornna i řa-
da vysokých státních úředníků, stěží však zasedalo opravdu tak velké mnoŽství
osob, o jakém dále autor mluvl

P o z n á m k y  e d i č n í

M a r t i n  K ř i v o ú s t ý :  C c s t a  d o  J e r u z a l é m a
-  ( V  B r i n d i s i  a  L e c c e )

I-atinské znění Cesty do Jeruzaléma (Peregrinacio in lerusalem) je doclrováno
v rkpe APH (dř. Kap. PraŽ.) H 6/3' f'o|.264a-271b. Naše ukázka je na Íol. 264alb.
o českém překladu z t,7573, dnes nezvěstnérn, psal J. Jireček, ČČna es,tg0|,272n. -
Překlacl K. T{rdiny rrpravil R. Ryba.
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Latinské znění ukázky:
Post hec venitur ad Brindisse, que est civitas magna, sed pro magna parte

desolata, unum quia est valde antiqua civitas, secundo quia una vice per pestem fere
omnes homines perierunt. Quamvis hominum propterea est copia, quia repleverunt
Sclawoni. In illa civitate omnia sunt in bono foro, presertim vinum. Et portus est ibi
solemnis et firmus.

Deinde Licio, vulgariter Lete. Et est civitas solemnis,pulcra et leta et magna
et sunt in ea cuncta bona. Et est a portu in terra per octo miliaria, Ibi est semper
estas et calor. Sed hoc est incredibile circa nos quod hic dicam, quod ibi sunt poma que
ego comedi ad saturitatem, que semper florent, semper crescunt, semper maturescunt,
semper sunt matura, et lroc in qualibet arbore et hoc dico in loco in quo fuimus circa
moniales, et sunt dulcia et acida. Et ego valde mirabar aspiciens quod poma in una
arbore simul et semel sunt omnium etatum sicut homines in civitate: aliqui senes,
aliqui in fortitudine, aliqui iuvenes, aliqui in cunis. Et fuit tempore Februarii, quod
est circa nos ridiculum, quod tunc sint ista illo tempore. Et ortus ille sumptuose
paratus valde canalia de lapidibus quadris pro aque ductu ad arbores in estate propter
calorem. Et stetimus ibi circa illam civitatem bene per quatuor septimanas. Et ibi
etiam rosmarinum in magna multitudine a portu eundo in civitatem, quod nobis
Íocum faciebamus ex eo. o Licio, quam iocunda est Et illa civitas habet in giro bene
unum miliare nostrum et spatia circum undique pulcra.

Et in istis civitatibus, quamvis tanta bona habentur, adeo tamen nulla est devocio
nec predicaciones alique. Sed sicut populus, sic sacerdos. Et fere in qualibet illarum
est episcopus, bene pulsant incipiendo a medio noctis, sed nichil faciunt et sacerdotes
multi et inutiles. Ista consideravi bene, quia volui videre, sicut est alicubi populus
intelligens ac requirens deum. Ymmo non solum declinaverunt, sed omnes que sua
sunt, querunt. Sed puto, quod numquam fuerunt in via Domini nec putant se male
stare, cum nullus dicit eis, quia predicaciones non sunt.

D e n í k  p a n o š e  J a r o s l a v a
-  C e s t a  z a  k r á , l e m  L u d v í k e m  X I .

Zapsárro v rkpc Muz. I F 47; naše ukázka je na s. 7.9. v transkripci vydal
nejprve Fr. Palacký, ČČtt,t 1, 7827, část 1, 40-67, dále J. Kalousek, AČ 7, 1887,
427-445 a R. Urbánek, Ve službách Jiříka krále, Praha 1940' s. 1.30.

12 Albrecht] Albrech tltp _20 Reyms] Re5ms rkp .26 dvakrát] dwakrak rkp -
33 kněžie rkp| tu PaI

P a m ě t i  Š a š k o v y

Šaškův cestopis byl napsárr česky, ale nedochoval se. Yyšel poprvé teprvc t.7577
v o]omouci v lat. překladu Stanislava Pavlovského z Pavlovic. Nově jej vydal
K. Hrdina, Commentarius brevis et iucundus itineris atque peregrinationis..., Praha
1951. Překlad do nové češtiny podal naposled B. Mathesius, jednak v knize Ve služ-
bách Jiříka krále, Praha 1940, kterou uspořádal a komentoval R. Urbánek, jednak
v knize Václav Šašek z Bířkova, Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu
a z Blatné z Čech aŽ na konec světa, Památky 13, Praha 1951, s úvodem Fr. Svejkov-
ského. - Naše ukázky odpovÍdají s. 24-25, 35-37, 43-44,56.58' 110.111 edice
Hrdinovy. - Překlad B. Mathesia upravil B. Ryba.
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PTtÓZA Z^BAvNÁ

V době Jiřího z Poděbrad znoYu oŽil zájem o zábavnou prózu. Přitorn lze
namnoze pozorovat (podobně jako v skladbách veršovauých) návrat k hodnotám
vytvořeným v době předhusitské. Dědictvím revolučního hnutí však zůstává za-
měřenÍ na širši čtenářstvo. Je tím dokumentován vzrůst vzdělanosti, s nímŽ souvi-
selo přibývání publika zajímajícího se o literaturu.

Zájem čtenářstva byl uspokojován jednak opisováním starších skladeb,
vzniklých jiŽ v předhusitské době (např. kronik o Stilfrídu a Bruncvíkovi; do tohoto
proudu ná|ežii náš nejstarší tisk, Trojánská kronika z doby kolem r. 1470)' jednak
skládáním nových spisů vyjadřujících jiŽ jiný vztah k životu. Příznačný je např.
pokračující vývoj středověkého exempla, které se postupně zesvětštuje a přizpů-
sobuje nové sociální a kulturní situaci. Jako nový druh prózy se objevuje skladba
řešicí v středověké alegorické Íormě závažné politické otázky (Ctibor Tovačovský
z Cimburka, Hadaní. Praudy a Lži); v době předhusitské byla tato oblast doménou
verše nebo literatury latinské. V tom je vidět nejen nový poměr literárního díla
k výrazové formě, ale i rostoucí množstvÍ publika zajírnajícího se o tyto problémy.
Próze řešÍcí v beletristické fornrě závažné politické otázky je blízké i beletrizování
skutečných událostí v Kronice aelmi pěkné o Janu Žižkoui, otvírající řadu, která
pokračuje v 16. století (Historie o Janu Palečkovi, pronikání zábavných přiběhů
do Hájkovy kroniky). Na druhé strarrě kronika o Žižkovi ukazuje, jaké úctě se
Zižka těšil, a zároveň dokládá prohlubující se zájem literatu1Y o lidové pověsti.
V poděbradské době byly hojné např. pověsti o Husovi, ZiŽkovi, Prokopovi,
o dobytí Prahy Jiřím z Poděbracl apod.; v naší kronice se stávají záleŽitostí lite.
rární, a také to předjímá tvorbu 16. století (srov. postavu Jana Palečka).

Zábavná próza tíhne k češtině' ale ani nyní se neopouští zábavná próza
latinská; ta se však překládá a upravuje _ jak tornu bylo již ve 14. sto]etí _ do češ-
tiny (BrizeldaJ. I pro tuto prózu, je charakteristické zesilování světských prvků,
obrácení ke konkrétní životní skutečnosti a nedostatek náboŽenské mystiky při
značné pro středověk.

oLoMoUcKÉ PoVÍoxv

Z exempel, středověkýclr kazatelských příkladů s oblibou užívanýclr k osvě-
ženi a konkretizacikázáni (srov. náš Výbor I' s. 579)' vyvíjela se světská zábavná
próza tím, že se exempla osamostatňovala mimo rámec kázáni jako svébytná
zábavná, popř. mravně naučná četba. Zvláštč příznačný je pro tento postup soubor
tzv. olomouckých povídek, dochovaných v rukopise z r. 1.482, ale svým základem
(jak ukazuje starobylý jazyk) nepochybně starších. V procesu laicizace exemplo-
vých próz vystupovaly do popředi zejména ty příběhy, které měly jen velmi volný,
popř. bez kazatelského výkladu zce|a nezŤetelný vztah k náboŽenským otázkám;
ty často vcházely do lidové ústní tradice a nejednou daly základ k rozvoji lidových
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A, povídek a pohádek. Jiná exempla se stala oblíbenou součástí měštanské zábavné
prózy typu drobných humorných rozprávek (facetií), přičemž byly jejich látky
často přesazovány do měšťanského prostředí.

Vybrané tři ukázky z olomouckých povídek představují různá stadia a různé
možnosti zesvětšťování. První povídka si ještě dochovává exemplární charakter,
a to proto, že je náboženský zřetel přímo obsažen v její látce. Druhé vyprávění na-
značuje cestu k lidové pohádce s bohatými nadpřirozenými prvky. Pro třetí po-
vídku je charakteristický humor a látková blizkost k lidovým rozprávkám o na-
páleném čertu; snad právě pro tyto své rysy došla několikerého literárního zpra-
cování v následujících staletíclr.

Tuto se píše
o  J BDNoM  RYT IEŘ I  RoZPRÁVKA

Rytieř jeden bieše, jenŽ včely chováše. A nic jemu neprospěly, neb
jemu umieráchu. Když se o to poče ptáti, kterak by jemu nemřely, i pově-
děno jest jemu, Že položil-li by tělo božie mezí nimi, Že by inhed přestaly
mřieti.

Tehdy on ponuk se, že chce tělo božie přijírnati, a kdyŽ jest tělo boŽie
v ustech schoval a mezi včely je položil, včely zajisté stvořitele svého po-
znavše, z strdi své najslazšie vosku naděIar'še, hosti svému naidobrotivěj-
šiemu kapličku divným nástrojem učinily. A oltář učinivše, to drahé tělo
na něm postavily. Kterýžto div uzřevši jeho Žena, zpoviedala se jeho knězi
toho, což jest od svého muže viděla. Tehdy ten kněz vzav s sebú všecky lidi
osadnie a k těm včelám jsú přišli. I nalezli sú včely okolo létajÍce a chváléchu
pána boha, svého stvořitele, i odešli sú. A v té kaplici nalezli okna z vosku.
I zvoničku i oltář u dveře nalezli sú. I diviechu se tomu všickni velmi, neb sú
tělo božie nepoškvrněné nalezli.

A vzemše to drahé tělo božie, clo toho kostela s velikými chválami jsú
přinesli a v tom kostele jsú položili.

7 bieše... choudše (imperf.) byl... choval _ 2 umierrÍclru unríraly; se o to poče
(aorist) pttití zača| se na to vyptávat _ 3 položil.ft Óy kdyby položil, jestliŽe poloŽí

5 ponukse stavěje se, předstíraie -7 z strdi z čistého medu (bez voštin) - 8 dťu-
ným ruistro jem podivuhodným řízením _ 10.11 lidi osadnie osadníky _ 13 oltt1ř u dueře
postranní oltář

75 uzemše vzavše; s chvdlamí sr: slát'olt
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o  . I í jDNoM  RY1 . I E11 I  JMÉNEM JUL i ÁNov I ,
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urozený avzácný, i událo se jemu na lov jeti i uzřel na tom lovu jelena, an
chodí; i chtieše jeho polapiti. A obrátiv se jelen vece jemu: ,,Ty mě chceš
zabiti a nevieš toho, že máš otce sr'ého i matku svú zabiti... A když on to
uslyšel, velmi se poče lekati a báti, aby snad jemu nepřihodilo Lo, což
slyšel od jelena. A opustiv všecko své zboŽie, otce i máteř, taině jest odjel
a velmi do daleké vlasti bral se.

A tu se k jednomu kniežeti přikázal a přivinul a tak se poctivě velmi
měl na dvoře toho kniežete, takŽe jeho to knieže rytieřem povýšenějšim
neŽli dřéve učinil. A jednu svú urozenú přietelkyni jemu da| za manŽelku
a jeden svój hrad dal jemu nriesto věna.

I stalo se jest, kdyŽ otec Juliánóv i jeho matka, zateskše sobě velmi po
svém synu, počeli sú se s pilností ptáti, zda by jeho mohli na|ézti, a tak
dlúho chodivše př'išli až do toho hradu, kdež jich milý syn přebýváše Juli-
ánus. A když ty časy jeho doma nebieše, kdyžto jeho manŽelka ie uzřela
a oni všecky věci počeli sú jeho paní rozprávěti, co se jest jich synu přihodilo,
a ona těm řečem porozoměvši poznala, že by otec a matka byla hospodáře
jejieho, neb takové věci od svého hospodáře častolrrát slýcháše, i přijala
jest je velmi ochotně a přívětivě a pro lásku a milovánie svého hospodáře,
jehožto mějieše, svého vlastnieho lože jim postúpila a sarna sobě jinde,
v jiném pokojíku připravila. A když bylo ráno, paní Juliánova šla nábožně
do kostela. A aj, Julián' její muŽ, ráno přijev, i jide k svému loži, jako by
chtěl svú manželku zbuditi. A všed do pokojíku nalezl, an muž s ženu |eŽi
na loži spiece. I domnieváše se, Že by žena jeho s jiným mužem přiebytek
měla' a inhed vytrh svój meč tiše, oba dva jest na tom |oži zal:i|. A když
vyšel z clomu, potkal manželku svú, ana se béře proti němu z kostela. I poče
jie Lázati, kterací by to lidé byli, kteříž by na jich loži a na posteli odpočí-
vali. A ona jemu odpověrlěla: ,,Rodičové tvoji sú, otec tvój i matka tvá, jenž
sú nás diťthého času h]edali a nemohli sú nás naleznúti. A já pro tu lásku jich
k nám velikú postúpila sem jirn loŽe svého... A on to uslyšev, náramně se
velmi lek' i poče převelrni hořce plakati a i'éci: ,,Běda mně hi'iešnému, co
učiním? Najmilejšie své přátely sem zahubil. Aj' zajisté naplnila se řeč
jelenova, kteréhožto hřiechu já biedný a hubený mnoho sem se varoval,
avšak sem se jeho nemohl uvarovati. A již buoh tě Žehnaj, dcero má naj-
milejšÍ, neb již chci se toho hř'iechu káti, a to tak dlúho, donidž mi jeho pán
buoh neodpustí... JemuŽto ona vece: ,,Nedaj toho pán buoh, mój bratře
najmilejší' abych tě měla opustiti, ale chci s tebú se těch hřiechóv káti.
A poněvadž sem s tebú byla v utěšení, chci také i v zamúcení býti...

Tehda odtavad vyšedše za někakú řeku velmi velikú, jeden špitál
iirásný velmi udělali a v tom špitále se káli. A ktož sú koli chtěli se přes trr
i.eku véztin rádi sú pro pána boha převozovali a je do špitálu přijímali a jim
potřebu dávali, a to velmi laskavě pro milého pána JeŽíše. Tehdy po mnohém
času, kdyžto Juliánus o puol noci ustav odpočíváše, a m7.áz veliký té noci
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bieše, uslyšel hlas velmi Žalostivý plačíci, an prosí, aby jeho převezl. A kdyŽ

to Julián uslyšal, ihned vstal. A kdyŽ uzřeln ano jeden člověk zimú se velmi ' j

třese, vzav jeho velmi laskavě a milostivě do svého špitálu a učiniv oheň,

i poče jeho rozhřévati. A rozhřev i položil na svém loži a dobře jeho přioděl.

A po malé chvíli ten jistý nemocný' jsa učiněn jako malomocný, velmi

krásný se ukázal bera se do nebes a Juliánovi, hospodáři svému, řekl:

',Juliáne, pán buoh mě k tobě poslal zvěstuje tobě, Že jest pokánie tvé

přijal a Že oba dva, i ty i tvá žena, máte brzo umřieti a pánu bohu se do.

stati...A inhed ten člověk zmize|.
A když to Juliánus uslyše i s svú ženú, po malém času, jsa pln dobrých

skutkóv a almužen plný, v pánu bohu i s svú ženú otpočinul a do nebeského

královstvie se dostal.

Nadpis: lešto iemu jemuŽ - 1 bieše (imperf.) byl - 3 uzdcný ctěný - 4 polapiti chy-
tit .6 poče (aorist) zača| - 7 zbožie majetek _ 8 do olastí do země

9 se. přikdzal a přivinul přihlásil se (do sluŽby) a připojil se; se poctiuě uelnú měl
počínal si velmi čestně _ 70 povýšenáiším vyšším _ 17 přietelkgní příbuznou

13 zateskše soběkďyŽ se jim zastesklo - 14 s pilností bedlivě, horlivě - L8 že bg

bgla Že je; hospodtiře pána, manŽe]a _2O ochotně laskavě -23 iide šel - 25 že bg
příebgtek měIa Že se tu pelešÍ -33 přdtelg příbuzné, rodiče.34hubený ubohý, ne-

šťastný - 36 donidž dokud - 39 u zamt7cení y zátmutku, v strastech
40 odtauad odtud, odtamtud; špildl nernocnici a starobinec - 42 sú pro princt

boha přeuozova|i zdarma převáželi - 43 potřebu zaopatÍení - 44 ustau urravir' se - 49

isa učiněn iako malomocný vypadajici jako malomocný
55 almužen plný plný zásluh za almuŽny

Tuto se píše rozprávka velmi pěkná

o  J EDNÉ BABĚ  ČARoDĚJNÉ,  J ENŽ  B r EŠE  HoT{ŠIE  NEŽ  Čn r .

A ta jest manžely dobré v nenávist uvedla.

MuŽ jeden a žena biechu spolu dobře, a ďábel tomu závidě tři léta

pracoval, chtě mezi nimi nepřiezen zjednati, a nemohl. I mysléše sám

v sobě, že nic nenie chytřejšieho než|í z|á Žena.I jide k jedrré z|é ženě a prose
jie, aby je svadila a že jí chce zaplatiti. A ona řekla ďáblu: ,,Dáš-li mi pět

šilinkuov grošóv, učinímť, že nikdy spolu dobře nebudú... JíŽto ďábel vece:

,,V pravé pravdě, učiníšJi to, viece tobě dám..
A ona vesela jsúci odjide k té dobré ženě a pozdravivši jie vece: ,,Kte-

rak ty am:uŽ tvój živi ste?.. odpověděla: ,,Velmi dobře a laskavě... Jížto

ona vece: ,,Zk|amána si, neb tvój muŽ jinú ženu miluje viece nežli tě.

A protož chceš-li, ať by tobě dobře bylo, poslúchaj mne: Ve čtvrtek o puol

noci, když muž tvój spáti bude, vezmúci nuoŽe vystřiž jemu šest vlasuov

a poloŽ na prahu. A to sedmkrát učiníš a inhed tě zase bude milovati... A ona

vece jÍ, Že to chce učiniti.
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Potom opět ta z|á žena šla k muži jejiemu, jehož pozdravivši, i vece:

,,Kterak si ty s svú ženú živ?.. odpověděI, Že dobře. I řekla jemu: ,,Zklamán
jsi, neb Lvá žena miluje viece jiného muže. I vystřiehám tě, žet tento čtvrtek
o puol noci chce zabiti. A jestliŽe procítíš, budet se vymlúvati... A on to
uslyšev, nerodi jí věřiti. odpověděla jest ta nešlechetná žena: ,,Zkus toho,
buduJiť já klamati... odpověclěl ji muž: ,,Učinímt, co pravíš...

A kdyŽ bylo ve čtvrtek o puol noci a muŽ té dobré ženy učinilse, jako by
spal, tehdy Žena toho počela nuožek hledati a chtieci jemu vystřihnúti těch
šest vlasrrov. A uzřev to muŽ její, jsa u velikém hněvu svú Ženu vlastní zabi|.
A když ji jest zabi|, navrátil se jest sám k sobě, žalost maje, Že jest ji zabil.
Potom vyňav svój vlastnÍ meč, sám se zahubiv, i umřel.

Tehda ta z|á a nešlechetná žena uzřevši, Že by oba zahynula, přišla
k dáblu, aby jí zaplatil. Tehda ďábel zdaleka stoje řekl jest jí: ,,Ó najhoršie
nevěstko, viece si učinila, neŽ sem tě prosil. otejdi ote mne!.. A povrh jí
penieze řekl jí: ,,Jdiž, zlořečená a nešlechetnáŽeno, neb již i ďáblové u pekle
se tvé zlosti bojie... A inhed jest ji vzal do pekla. Uchovajž nás jeho milý
pán buoh náš Ježíš Kristus. Amen.

I biecltu (imperf.) spolu dobře byli spolu za<lobře -3 chgtřejšieňo lstivějšílro; iide
(aorist) šel - 5 šÍIinkuou tuctů - 6 o praué praodě opravdu, zcela jistě

9 zklamdna sť klameš se, mýlÍš se - 11 nuože nů,Žky
76 vgstřiefuim varuji, dávám výstrahu - 17 procítíšprocitneš, vzbudíŠ se - 18 nr:-

rodí nechtěl
23 naordtil se iest sd'm lc soÓrí přišel k sobě, vzpamatoval se - 25 že bg oba zahy.

nulc (duál) že oba zahynuli _ 27 povrhhodiv

VALTER  A  GRIZELDA

Tato povídka vypravuje o ženě, která trpělivě snáší i nejkrutější ústrky od
svého muže a teprve po dlouhých letech je za svou pokoru odměněna. Text je pře-
ložen z Petrarkova latinského zpracování jedné Boccacciovy novely (poslední
novela desátého dne Dekameronu), sama látka je však středověká (byla později
často zpracovávána, např. ve francouzské literatuře). Ačkoli povídka nevyniká
zvláštními literárními kvalitami, působila mocně na širší čtenářské vrstvy a pro-
nikla i do lidové ústní tradice. Je to vlastně jakési exemplum; od starších exempel
se však toto vypravování liší tim, Že už je zce|a odpoutáno od náboŽenství, spjato
s pozemským životeru a široce vypravěčsky rozvedeno. Charakter ,,světského
exempla.. přispěl patrně k veliké oblibě této povidky u lidového čtenářstva; hojně
se tiskla až do 19. stoletl.

P o č i n á  s e  V a l t e r u s  a  G r i z e l d i s

Byl jeden v Vlašiech mocný markrabie jménem Valterus, maje lidi
a země pod sebú, světlé krásy i mladosti, dobrého urozenie i mravuov šle.
chetných. Ten ženy neměl a byl jest myslivý, obieral se s hony a s lovy
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a jiných věcÍ tak nedbal. A to se jiným zemanóm nelíbilo. Když sú dlúhú
chvíli o tom přemlúvali mezi sebú, jednu chvíli sebravše se všickni, i jdú
k němu, a jeden z nich, jemu najmilejší z nich, dě k němu: ,,Žádné knieže,
Tvé milosti doufaje, nás všech vóli tobě zjeviti musím. Rač věděti, žet se
nám všickni tvoji činové dobře líbie i líbily sú se,tak Že sme šťastni,že tako-
vého pána máne. Za jednu věc tebe prosíme; jestliže nás v tom uslyšíš,
tehdy ovšem ščastni budem i v budúcie časy. Za tot prosímy, aby se ráčil
oženiti a v tom nemeškal, nebo ač si mlád a silen, však mlčelivá starost vždy
za tebú jde a smrt se každému věku blíží a žádnému ten dar dán nenie, by
umřieti nemusil, ale každému jest umřieti, a Žádný nevie, kdy a kterak.
Protož uslyš naši prosbu' ješto sme nikdy tvého kázanie rrepřestúpili,
a necht my se o to starámy, kterú máš pojéti. Chcemť takovú najíti, ješto
urozená bude a tebe hodná, do niež veliká náděje bude moci býti. Zbav nás
té starosti, neb se bojímy' by tebe smrt nezašla a my bychom bez dědice
ostali."

Tú prosbú hnu se margrabina milost i jeho rnysl, i dě k nim: ,,Přietelé,
nutíte mě k tomu, jehoŽ sem na mysli nikdy neměl, a radoval sem se s svú
svobodú, jenŽ v manželství řiedka jest. Avšak chci po vašie vuoli učiniti, ale
starati se vám nebude třeba, kterú bych pojieti měl, jáť se sám tiem starati
chci. Kteraký jesti rozdiel t' urození mezi jednú a mezi druhú? A často děti
nepodobny bývají k svým otcóm. Což na člověku dobrého jest, od pána
boha jest, a tomu se i s svú žembi veň ufaje porúčiem, a tenť zjedná, což
mému pokoji a mému spasení hodné bude. Poněvadž vám se pak líbí' jáť
Ženu pojmu a vaši prosbu a žádost naplním; toť vám dobrú věrú slibuji.
AIe jednoho chci od vás, abyšte mi slíbili a zdrže|t: kterú já koli sobě Ženu
zvolím, abyšte ji všickni v čest měli, aby Žádný proti tomu nemluvil. Jáť
sobě sám zvoliti chci a ta má vám býti, jako by římského krále dcera byla,
a vaší paní bude...

Slíbie jemu to všickni a rádi, a sotně mohú dočekati toho času, kdy by
se ta svatba dokonala. A s tiem se rozejdú. A tak margrabie poručí svým
služebníkóm, aby připravili, co by k svatbě bylo potřebie a na který den.

A byla jest odtad nedaleko jedna véska malá chudých lidí a tu byl
jeden z nich najchudší člověk jménem Janikola. Ten měl jednu dceru,
jménem Grizeldis, dosti pěknú a ctných mravuov. Ta jest u veliké chudobě
zchována a nevědúc o žádné zlé rozkoši, ale majíci mysl mužskú a ostaružnú
v svém panenském srdci skrytu' svému starému otci posluhujic k jeho
potřebě u veliké lásce, jeho ovečky pásla a přeslicí se Živila, druhdy jemu
ze|ička navařila a sprostné krmičky připravovala a všecku jeho potřebu
jednala. Na tu pannu margrabie Valterus často tudy jezdě vzhlédáše, čistú
mysl i její obyčeje a ctnosti znamenaje; a na mysli měl, ač by se kdy chtěl
ženiti, Žeby Žádné jiné pojéti nechtěl neŽli ji.

Zatiem čas přijide od margrabie ustavený svatby, ale Žádný nevěděl,45
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odkad by nevěsta přijeti měla. A on zatienr prsteny připravuje, zlaté koru-
ny, pásy, rúcho drahé. A tak přijide ten den, že se měl skládati, a nic nesly-
šeti o žádné nevěstě, a kaŽdý se nemoŽe nadiviti. A již čas byl obědvati
a dvór vešken byl velmi připraven, a tak margrabie připraviv se vyjide jako
proti své nevěstě, a druŽina všecka s ním pánóv a paní urozených. I jedu
k té dřéve ř'ečené vésce.

A ta panna Grizeldis nic nevědúc' co o ní margrabie myslí, nesúci vodu
z daleka z studnice v dóm svého otce v ty časy vcházéše, chtiec ihned také
s jinými dievkami, s svými tovařiškami, proti té nové nevěstě vyjíti. A tak
margrabie uzřev ji i zavola jie i otáza jie, kde by její otec byl. A ona pokorně
odpovědě, že doma. I dě jí margrabie: ,,Kaž jemu ke mněl..A když k němu
vyjide, ujem jej za ruku, odveda se s ním, i dě jemu: ,,Janikola, viem, že
miluješ mě, a já viem, žes člověk věrný, a mnim, Že to vše si hotov učiniti,
co mně jest libo. TieŽi tebe, jakož mě za pána máš, chceš-li mě za zetě mieti
a chcešJi mi svú dceru dáti... Lekl se té řeči ten starý Janikola; velikým
dir'em stál jako omámený. Tak potom přišed sám k sobě, i dě: ,,Žádné
knieže, co jest Tvé milosti libo, tot já vždy mám učiniti... I dě jemu ITI&I$ťá-
bie: ,,Pójdem sami do chalupy, ať jie z některých věcí otieži...

A tak vejdúce tam, ana se velmi lekne i přivíta takého hostě; i poče s ní
mluviti a řka: ,,Tvému otci se lÍbí i mně tudiež, aby ty má žena byla; i mním,
že se i tobě líbiti má. Ale tieži tebe, kdyŽ se již to stane, chceš-li to vše
učiniti, coŽ mně libo bude, a což s tebú kdy učiním, aby to tvá vóle byla?..
Uslyšavši to Grizeldis je se tomu velmi diviti i odpovědě pokorně a řkúci:
,,Já viem, milý pane, žeté cLi hodna nejsem, a jestliŽe to Tvá milost ráčÍ
učiniti' ját neučinim nikdy ani pomyslím, co by proti tvé vuoli bylo; a coŽ
se mnú učiníš, by mě i umořil, chciť ráda trpěti... odpovědě margrabie a dě:
',Dostié jest... A tuť před domkem družina byla všecka a hluk veliký; sto-
jiechu diviece se' co tam margrabie činí. A tak vyvedl ji ke všemu lidu i dě:
,,Aj, tot má žena jest! Toť vaše paní jest, tuto ctěte, tuto milujte! A jsemJi
já vám mil, buďtež na ni všickni laskavi...

A tak kázal s nie všecko jejie rúcho svléci akáza ji v krásné rúcho nové
obléci. A to ihned učinichu urozené panie obklíčivše ji' a jejie r'lasy a hlavu
korunú ozdobichu z perel udělanú, tak Že ji lidé sotně poznachu.A margrabie
vzděje jí na její ruku zlatý prsten a vsadi ji na bielý kóň, s velikú ctí se vším
lidem ji povede až na svú sien, a tu s ní svadbu měl. A ten den ztrávili sú
u všeliké radosti.

Potom taký dar dal pán buoh té chudé nevěstě, že všemu lidu se líbila
ve všech ctnostech, šlechetných obyčejích, jako by jak živa na ciesařově
dvoře odchována byla, tak že mnozi, by ona Janikolova dcera byla, věřiti
nechtěli. Tak jest byla múdrých a ochotných řečí ke všem, že všickni na ni
laskavi byli, a z jiných vlasLí ženy i muŽé ji viděti žáda|í. A talr se tomu
margrabí žemba zdařila, Že v domu svém plného pokoje poŽíval a zevnitř
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ode všech měl velikú k sobě lásku, protože jemu pán buoh tak ctnú a múdrú
ženu zjednal. Neb ta jistá Grizeldis netoliko domácie hospodárstvie, ale
i vně, když margrabie doma nebyl' po vší zemi mier a pokoj jednala, múdré
odpovědi dávala, spravedlivě súdila, takŽe všickni za to měli' Že k jich
spasení ta Žena jest poslána od boha.

Nemnoho časóv ujde, těhotná byla a porodi dceru, ač by byla radějie
syna měla a tiem utěšila netoliko muže svého, ale všecku zemi. A kdyŽ jiŽ
bylo dietě to odsazeno, chtě margrabie své ženy zkusiti,zavolav jie samé do
komory, i dě k nÍ: ,,Má milá Grizeldis, ty vieš, kterak si najprv do mého
domu přišla. Yěz, že si mi velmi mila, ale mým pánóm a zemanóm ne tak,
zvláště jakž si počala děti nositi, a zdá se jim protivno poddánu býti sedlské
Ženě. Protož já chtě je sobě zachovati, musím s tiem dietětem učiniti, ne
coŽ mně libo, ale co jim, a|ebez tvého vědomie nechci toho učiniti. Probož
přetrp to mile a nebuďť to těžko, co s tiem dietětem učiním, jakoŽ si mi
slíbila, když sem tě najprv pojínral... Uslyšavši to Grizeldis, ani kterého
hnutie ukázala, i dě k němu: ,,Pane milý, si pán mój, a já i tato dcera tvoji
sme; Z tvých věcí učiň, což ráčíš; což se tobě koli líbí, tot se i mně líbiti má,
neb sem to na srdci svém utvrdi|a. že nic nežádám mieti a nic neželém ztra-
titi než tě... Vesel bieše margrabie tú odpovědí, a nedav na sobě znáti
smuten odjide.

Potom v noci poslal svého věrného sluŽebníka, jemuŽ pilrré své věci
poručoval, a ten všed k ní v noci, i dě jí: ,,Milá paní, neměj mi za z|é, nebt
musím udělati, cožt mi muoj pán velí. Kázalť mi jest toto dietě vzéii
a učiniti s nínr.....A v tom slově zalkne se žalostí, Že nedopovědě ostatka.
A ta dobrá Grizeldis vidúci, že se nočně věci tak tajně dějí' jinému urozuměti
nemohla, neŽ Že to dietě utraceno má býti. A tak ani které slzy vypusti, ani
l<terého vzdýchanie a vzernši to dietě vzezÍe na ně a políbi je' polibivši, i da
tomu sluŽebníku řkúci: ',Na, učiň, cožt jest tvój pán rozkáza|! NeŽ za tot
tebe prosím, aby ho zr'ěř nesnědla ani ptáci, leč by jinak bylo přikázáno...
A ten šed k margrabí, povědě jemu vše, kterak se jemu stalo a kterak se jeho
žena měla a lrterak mluvila; a to ieho srdcem velmi hnulo. Avšak proto
neodpustil své mysli, že chtěl tiem i jiným pokusiti. I přikázal tomu slu.
žebníku, aby to dietě obina dobře v čisté rúchy vložil na krotké hovádko
i přinesl jeho sestře do Bononie, ješto tu některakého hrabí pojala, aby je jí
poručil, atry je se vší pilnosLi odchovala a ctnostem učila, a zvláště ab.v
žádnérnu nepravila, čie jest dcera'

Zatiem rnargrabie často poče vzhlédati na tvář své Ženy a znamenatÍ
nemohl, zda by pro tu věc v čem se proměnila, ana i v řeči i v tvář'i i v ochot-
nosti právě téŽ byla jako dřieve, žádné zmienky o dceři nikdy neučinila
a Žádného zámutka rreukázala. A tak v tom minuchrr čtyři léta. A ta mar-
grabina opět těhotna byla a porodi svna velmi krásného i učini tiem radost
i svému muži i všem jiným'
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130 A když tomu dietěti minuchu Iétě dvě, opět margrabie chtě své Ženy
pokusiti, i dě jí: ,,Milá ženo! Jakož sem dřieve pravil, že zemané moji velmi
repcí, že sem já tě pojal' a často mluvie řkúce: ,Jižt má syna. Ten-li Jani-
kolóv vnuk má naším pánem býti' když náš margrabie umře?.A takových
řečí mnoho. A já abych je ukojil, musím s tiem dietětem učiniti, jakoŽ sem

135 se dcerú učinil. Nebuďť to těžkol.. K té řeči odpovědě Grizeldis i dě: ',JakoŽ
sem řekla dřieve, i nynie pravím; já, pane mój, nemohu jiného chtieti neb
nechtieti, neŽ coŽ ty chceš, a nic jiného s těmi dětmi než práci mám. Tys
jich i mój pán, učiň z svého, coť se tobě libí, neb jakož sem do tvého domu
vešla, jakožť sem své rúcho svlékla, tak i své vuole odpadla; a což ty

140 chceš, to já chci, a bych mohla prvé tvú vóli věděti, neŽ ty co chceš, dřéve
bych to učinila, neŽ by co počal. A jestJi tvá vuole, af bych ihned umř.ela,
nebudut tomu odporna, anit se smrt bude rovnati našemu milování... A tak
uslyšav margrabie své Ženy takú vieru a ustavičnost, divil se jest velmi
a smuten odjide.

745 Potom Valterus margrabie zavolav téhož služebníka jako prvé, i poruči
jemu, aby téŽ o synu učinil jako dřieve o dceři. A on přišed v noci k markra-
bině, vele sobě syna dáti omlúvaje se, že musí svého pána přikázanie učiniti.
A ona mile naň dlúho pohleděvši a jej líbavši, Žádného znamenie truchlosti
neukázavši, da jej tomu služebníku a proséci jeho, aby ho nedal ptačstvu

150 nebo líté zvěři sniesti. A to vše povědě služebník pánu svému, jenž se velmi
divil té ženské síle, a by jé byl tak dobře neznal, že velmi své děti milovala,
mohl by byl domněnie mieti, že by to z ukrutnosti srdce pocházelo. Ale nic
jest nemilova|a,neŽ svého muže.Tak přikáza to dietě nésti do Bononie k své
sestře jako i prvé.

155 A mělo by s právem toho pokušenie dosti býti, z něhož by na své Ženě
takú vieru shledal, ale ještě vždy patřil pilně a znamenal, zdali by se v čem
proti němu proměnila. A nemohl toho v ničemŽ znamenati, než Žejest jemu
byla ochotnější neŽ dřieve i věrnější i služebnější, tak že jedna vuole byla
obojích.

160 Potom pak poče o margrabovi nedobrá pověst jíti mezi lidmi, že by
že|e|, že by kdy tu ženu pojal, a že ji proto jejie děti zbíti káza|, neb Žádný
nevěděl o těch dětech, kam sú se děly. A mezi tiem dvanádcté léto přijde'
jakož se dcera urodila; ještě viece té dobré ženy zkusiti chtieše. Pošle do
Říma ku papeži po listy své posly, a ti měli mezi lictmi roznésti, že papež

165 odpustil, aby odbuda prvnie Ženy jinú sobě pojal. A ta pověst dojide té clné
ženy Grizeldis, a ta se nemálo zamúti, ale zevnitř toho neukázala čekajíci,
kterak to pójde a co Z nie učiniti mienÍ, jemuž se jest u plně poručila. Zatiem
margrabie posla do Bononie k své sestře, aby jemu jeho děti poslala. A tak
všudy bylo praveno, že tu pannu má margrabie Valterrrs pojieti a Že jeji

770 bratr s ní jede, mládenec výtečný a v sedmém létě, a ona panna krásná,
a s nimi družiny dobré mnoho jede drahně.
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A když to zvědě margrabie, zavolav své ženy přede všemi, i dě jí:

,,Dostiť sem již měl útěchy v tvém manželství, na tvé mravy viece hledě
nežli na urozenie; to, což se jiným nelíbí, i mně nehodí se. Moji zemané
tomu chtějí a otec svatý povolil mi, abych sobě jinú Ženu pojal; a tak jiŽ na
cestě jest. ProtoŽ budiŽ dobré mysli a postup této, a to s sebú domuov nes,
cos přinesla!.. odpovědě Grizeldis a dě: ,,Mój milý pane, ját sem to vždy
věděla, Že mezi tvú velebností a mú malostí žádného přirovnánie nenie a žet
jsem nikdy hodna nebyla tvého manželstvie, a v tomto tvém clomu, v němŽ
jsi mě pani učinil, buoh mi svědek jest, vždy sem se svú myslí za děvku
měla. A již co sem cti a dobrodienie odTvé milosti měla bez mého zaslúŽenie,
z toho pánu bohu a tobě děkuji' a jiŽ s dobrú myslí hotova jsem k svému
otci otjíti. A kdeŽ jsem mladost ztrávila, tu také i starost dokonám a vdovú
ostanu do své smrti, byvši tak velebného muže žena. Aj, nové tvé ženě
dobrovolně postupuji, poněvadž se tobě tak líbí, a buoh dajť, aby ščastně
přišla. A jakož mi velíš, abych to s sebú domóv vza|a, co sem přinesla,
nezapomnělat sem, žet sem v svého otce domu doma ve dveřech své rúcho
složila a v tvé sem se oblékla, aniŽ mi jiné věno bylo neŽ viera a chudoba.
A teďt svláčém tvé rúcho a tobě ostavuji, a prsten, jenž si mi dal, i jiní
prstenové, jakožs mi dal, v komořet jsú. IÝaháť sem vyšla z domu otce
svého, nahá se zase vrátím. Jediné mi se zdá nepodobné, by ten břich, kterýŽ
tvé děti nosil, měl před lidmi obnaŽen býti. Prosím Tvé milosti, aby mi za
mé panenstvie, jenž sem k tobě přinesla, jehož Zase nenesu, dal jednu košili,
jakož sem u tebe měla, abych mój břich, někcly tvé ženy, přikryla... Již se
margrabie nemohl od pláče zdržeti slyše ty řeči, a sotně to slovo može
dořéci: ,,Měj sobě tu košilil.. A šel pláče od nie. A tak ta ctná Grizeldis
svlekši se přede všemi osta v jediné košili, a bosýma nohama, prostovlasá,
mlčieci vyjide z toho margrabina domu a jide k svému otci. A mnozí jidechu
plačíce a jejieho neštěstie želejíce.

Ale ten stařec, její otec, lekaje se vždy Lé svatby od počátka a maje
domněnie, Že se někdy tak stane, jakož se jest stalo, a že jé takový člověk
zavrŽe,její hrubú a chlupatú sukni a zastaralú vŽdy doma choval. A když se
dci k němu vrátila, obleče ji v tu sukni. A tu byla s otcem slúžéci jemu jako
dřieve několiko dní v pokoře,takŽeižádného zámutka nedala na sobě znátí.

V ty časy přijdú noviny, že hrabie s panicem té země jede a s tú novú
nevěstú, a již má býti v Salucí v tom městě. I pošle margrabie po Grizeldis
i dě k ní: ,,Grizeldis, zajLra má ta panna' nová nevěsta, k obědu sem přijeti.
Rád bych ji poctivě přivítal a tu družinu, ješto s ní přijede, aby tak moji
řádem ssazeni byli' kaŽdý vedlé svého dóstojenstviq, a nemám zde žádného,
by to uměl zjednati. Tobě to porúčiem, ty zjednaj, ač jsi v chudém rúše,
neb ty mé obyčeje dobře znáš... odpovědě ona i dě: ,,Netoliko ráda, ale
chtivě to vše chci učiniti, což se Tvé milosti lÍbi, dokovadŽ sem živa.,,
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A ihned poče jako jiná děvečka stolice zvracovati, stoly připravovati, lože
stláti a jiné k tomu napominati.

2t5 Zatiem přijede jako o třetie hodině ve dne ta krásná panna a její bratr
mládenec, hrabie výtečný. A všichni běžiechu k nimo mladí i staří, diviece se
jich kráse a obyčejóm, takže někteří chváléchu margrabinu radu tu, že
směnu múdř'e udělal, protoŽe tato jest urozenějšé, kraššie neŽ dřevnie.
A když tak Grizeldis té všie přípravy plna byla, aniž tú svú příhodú zamú-

22o cena byla, ani se svými stydieci šatmi, veselú tváří vyjide proti té nové
nevěstě a přivíta ji řkúci: ,,Vítaj, má milá paní!.. A potom jiných všech
přivÍta poctivě pořád. A kdyŽ stoly i všecky jiné věci řádně a múdře zjed.
nala, divili se všicni jejím obyčejóm, odkad by se vza|a taká múdrost
a ochotnost pod takovými šerednými šaty.

225 I poče Grizeldis tu pannu i toho mládence ctíti a nemohla jich chvály
syta býti. A Valterus margrabie, když již k stolu měli sedati, vzhlédl v tvář
Grizeldis, i dě k ní jako z smiechu světlým hlasem přede všemi: ,,Cot se
zdá do této rné nové ženy? Nezdáť se, že jest počestná a pěkná?.. odpovědě
ona i dě: ,,ovšem, aniŽ mním v světě kraššie ani poctivějšie, a tú budeš moci

23o veselé a šťastné časy mieti, a toho já velmi žádám. Za jednu věc dobrú věrú
Tvé milosti prosím, aby této tak tvrdými ostny nepokúšel, jakož si dřevní
činil, nebt jest tato mladšie a rozkošnějie jest odchována, snadť by tak
nemohla trpěti, jakot sem já trpěla...

A on margrabie vida té dobré Ženy takú mysl dobrú a ustavičnost
235 v toliko protivenstvich, nemoha se jiŽ zdržeti déle,idě k ní: ,,Dosti mi jest

jiŽ oznámena tvá viera, má milá Grizeldis, aniŽť mním, by pod nebem která
v manŽelství protivenstvie trpěla jako ty... A padna jí na hrdlo obejme ji
a dě k ní: ,,Ty si má milá sama Žena! Jiné sem nerněl aniž mám. Tato panna,
ješto ty mníš, by mážela býti měla, tr'á dcera jest, a tento mládenec tvój

240 syn jest. A ješt,os je mněla zatracena, spolu si je nalezla, aby viděli ti, ješto
jsú jinak mněli, že sem své ženy zkusiti clrtěl, ne zavrci, a že sem děti své
skryl a nezahubil... Uslyševši to Grizeldis velikými radostmi jako omámena
poče plakati a své děti srdečně objímati. A ihned urozené panie shlrrčivše se
okolo nie' svlekúce s nie tu škaredú sukni chlupatú v krásné rúcho ji obleku.

245 A počechu se všickni s pláčem radovati, a byl ten den veselejší neŽ onen,
když sú svadbu měli.

A tak mnoho let u pokoji a v raclosti jsú bydlili. Potom margrabie
svého testa, jehož dřieve netbal - iakož se lidem tak zdálo, aby to mohl
zjednati, což jest b.vl umyslil, Yza| k sobě clo svého domu a poctivě jeho

2llo choval, maje jej i jeho dceru vždy ve cti a svým dětem se raduje. A zjedna|
po sobě syna svélro rnargrabí a potorn v dobré starosti umřel.

Toto jest proto psáno, aby byl pi'íklad dán netoliko jiným Ženám, ale
také i mužóm, aby r'ieru drŽcli sr'ým manželórn, jakž lroli nesnat]ně mrrož
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taková žena na|ezena býti' na niŽ by taková viera a trpělivost v takových
255 těžkých puotkách shledána byla. Amen.

2 dobrého utozeníe urozeného rodu - 3 bgl jesl nqsliuý rlriloval lov - 5 sú přemlú-
ualÍ rozmlouvali; idu (m. jidu - aorist) šli _ 6 dě dě|, řekl; žadné knieže ml|ovaný
knlŽe-7 Toémilostidoufaje s důvěrouk'fvé Milosti, s důvěrouk t,obě - 9 uslgšíš
vyslyšíš - 10 abg ró.čil a|lys ráčil - 77 starost stář.í - 74 kdzanie tozkazu - 75 pojétí
pojmouti (zamanže|ku) _ 17 bg nezašItt aby nezaskočila, nepřekvapila

t9 hnu se margrabina míIost pohnul se Jeho Milost nrarkrabÍ - 22 se tiem staratí
chci o to se budu starat - 25 s suú žembú se sr'ou Ženitbou; veň u|aje doufaje v ně-
ho - 26 ňodné vhodné -27 dobrú uěrú upřimné _28 abgšte zdrželi abyste dodrželi

32 sotně sotva, stěží _ 33 bg se dokonala uslrutečnila by se
38 zchoodna (z uzchoudna) vychována; muž'sku zmužilou, srdnatou; ostaružrui

dospělou, rozyáŽnou - 4| zelička zclcniny; sprostné prosté; ušecku jeho pot.řebu jedna-
la obstarávala vše, co potřeboval _ 42 uzhléddše (irnperf.) vz|t|1že] _ 43 znamenaie
všímaje si1' ač bg jestliŽe by' kdyby

45 přijide (aorist) přišel; ustauený ustanovený _ 47 se sklddati Ženiti se _ 48 kaž.
d'ý se nemože nadioiti nikdo se rremohl vynadiviti -50 jedu (aorist) jeli

52 co o ní... mgslí co s ní zamýšlí _ 53 v tg časg uchd'zéše právě vcházela _ 54 s
tooařiškami s druŽkami _ 56 |cctž. jemu ke mně vzkaž rnu, at' ke mně pi'ijctc - 57 ujem
vzav _ 59 tieži tebe LáŽu se tě - 6L diuem údivem, podivením - 63 otieži otážu se

64 veidt7ce tam, ana se uelmi lekne (m. Ieknu n. leče) kdyŽ tanr vcšli, tu se ona velmi
lekla _ 65 tudiež rovněž, takéi abg lgla abys byla _ 68 ie se jala se - 70 neučinim
ani pomgslím neučinÍmani nepomyslím - 72 hluk shluk, zástup - 72-73 stoitechu
(imperf.) stáli

77n. učinichu'.. ozdobíchu... poznachu (aorist) učinily... ozdobily'.. poznali -
79 vzděie ií navlékne jí _ 80 pouede zavedl, dovedl; na suú sien do svého paláce

83 iok žiuaoďjakŽíva_84bg byla Že by byla _ 85 iesÍ bgla... ochotných řečí
mluvila přívětivě _ 86 ulasÍí zemi _ 87 zeunitř venku, nrimo dům - 89 zjednal opat-
ři l, seslal _90 jednala působila, zjednávala

93 uide (m. uiide) uplynulo _ 95 odsazeno odstaveno -704 z tuých věcí se s.vými
věcmi - 705 neb sem to na srdci svém uturdilrr protože jsem se ve svérn srdci utvr.
dila v tom; neželém nelituji

708 pilné důleŽité - 1o9 poručouol svěřoval _ t17 nedopouědě ostatka nedopově.
děl zbytck (věty) _ 772 iinému urozuměti nemohla nemohla usouclit j\nak -t74uzem-
ši vzavši; ozezře (aorist) pohlédla -117-118 kterak se... měIa jak si počÍnala, jak st:
chova]a - 179 neodpusÍíl sué mysli neodstoupil od svého úmyslu; pokusiÍi vyzkouše.
ti _ 120 obÍna ovina; v ruchg do roušek, do šátků _ 72t do Bononie do Bologne;
něIcterakého hraÓí jakéhosi hraběte - 722 se ušt pilností se vši péčí

725 ana alc ona; u ochotnosti vevlÍdnosti _726 prduě téžzce|a stejná _I27 zti-
mutka zármutku; minuchu minula; margrabína markraběnka

73o IéIě duě (duál) dvě léta - 139 sem i sué uuole odpadla zbavila (zřekla) jsem
se i své vůle _ 140 bgch moňla kdybych rnohla; prué dříve _741 než bg co počal neŽ
bys něco zača| _ 142 nebudut tomu odporno nebudu tonru odporovat; arziť se smrÍ
bud.e rounati našemu míIoudní nebot smrt se nebude moci rovnat naší lásce, tj.
naše láska je silnější než smrt _ 743 ustauičnosÍ stálost

|46 též totéž; o sgnu se synem -747 uele (aorist) přikázal - 757 bg bgl neznal
kdyby byl neznal _ 752 domněníe podezření

755 s prduem správně _ t56 uieru věrnost; uždg patřil pilně a znamenal stá|e
bedlivě pozoroval a pátral _ 158 služebnilší úslužnější _ 159 obojích obou
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761 zbítí zabíti - 161 po lÍsÍy pro l isty - 165 odpusÍÍI povoli l, dovoli l; odbuda
zapudě, propustě - 166 se zamúti zarmoutila se; zevnitř navenek _ L67 kterak to pó.
jde ja|< se to stane, co se bude dit; u plně zce|a - t1I drahně ve|mi

772 zuědě zvěděl. dověděl se - 179 tuého manželstuie manŽe|ství s tebou - Í80 za
děvku za děvečku, za sluŽebnou - t90 iakožs mi dal které jsi mi dal _ 191 nepodobné
nevhodné _ 193 zase zpét' _ 195 može mohl - 797 osta zůstala - 198 ugiide... jide... ii-
decňu  vyš la . . .  š l a . . .  š l i

202 zaurže zavrhne; zastaralú starou
206 o Saluci v Saluzzu (podle lat. př'cdlohy město Salr'.tiae bylo Valterovým

sÍdlem) -209 řddem ssazeni rozsazeni podle řádu, poř'adÍ; uedlé pod|e - 210 to zjed.
noli postarati se o to - 212 chtiuě s chutí, ochotně - 213 zuracouaÍi obraceti, otáčeti

275 iako o třetie hortině ue dne asi v devět hodin ráno _217 margrabinu radu tu
to rozhodnutí markraběte - 218 směnu výměnu; d'řeuníe dřívějši' předešlá -279 přÍ.
praug plna bgla byl.a plně zaměs.tnána přípravou - 220 ani se suými stgdíeci šatmi ani
se nestydíc za své šaty - 222 poctiuě pořdd uctivě po pořádku - 224 ochotnosÍ laska-
vost

232 rozkošněiie rozkošněji' jemněji - 235-236 mi iest. .. ozruimena tud. viera po-
znal jsem tvou věrnost _238 sama jedirrá _240 ieštos je mněla zatracena (duál) ty,
které jsi pokládala zazLtacené _243 shlttčívše se shluknuvše se, shrnuvše se

248 testa tchána - 249 což iest bgl umgslil co si byl usmyslil - 2il3 abg ui'eru drže-
/i aby zachor'ávali věrnost - 255 u puotkó'ch v protivenstvíclr

RUDOLF 'A  t sR IZELDA

Toto vypravování bylo složeno v českém prostředí latinsky jako protějšek
oblíbené historie o Grizeldě. Brizelda je protikladný typ, představuje ženu veskrze
špatnou. Po literární stránce je pro vypravování charakteristické nejen neorganické
hromadění dobrodružných, cxotických a polrádkových prvků (podobně jako pro
kroniku o BruncvÍkovi), ale i přejímání celých pasáží z jiných zábavných děl, např.
z Trojánské kroniky. .Io ukazuje, jak převládlo zábavné zamčření. Povídka byla
zpracována také česky; tato verze je zapsána v rtrkopise (z r.7472) spolu s povíd-
kou o Grizeldě, coŽ ukazuje, Že obě povídky tvořily jakýsi dipbyclr' Český překlad
se drŽí latinské předlohy' od 4. kapitoly je vŠak text předlohy krácena10. ka-
pitola je pak proti předloze přidána. Po jazykové stránce je překlad prosycen
latinismy do té míry, že je místy těŽko srozumitelný, zvláŠť tam, kde méně vzdě-
laný český překladatel rravíc špatně porozuměl složitějším místům latinské před-
lohy s úvahovými odbočkami' Česká povídka o Brizeldě je příznačná pro literární
život své doby; dokládá snahu o jazykové zčeštování nově vznikajících latinských
skladeb bez hledání opory v starší tradici příbuzných českých skladeb (k nim pa-
třila např. povídka o Apolloniovi Tyrském).

Brizelda, nanželka rgtíře Rudolfa ze Šluseuerku,onentocttí ttlalomocettstuím. Rudolf
ii rteopustí, iak mu radi jello přtitelé, a kdgž ie postauen před rozhodnuti buď opu;tit
ženu, nebo se ugstěhouat ze země, odejde s Brizeldott a dětmi do cizing. f)ostane se až
k udluě pc portugalském krúIi' který nedduno padl u bituě se duěma polttlttslcými krtili,
bratrg. Rudol| u blji u;mrtí jednoho zkralnských bratří, potom zabije u sluboii zristupce
pohanslcého voislca a tim osuobodt celou zemi od pohanů. I{ráIouna mu nabizí ušechen

342

soůj maietek i ltjskt
ddnce, kterti Iéčí mc

spojen se smrtelnýt
Brizeldě k uzdrauen

Tehdy krált
od jeho úmyslu l

svědomého jem-

slechl a tohok sol
5 jediným pacholk

do lesa přijeli ' v
jedovatých žížaJ
k sbudnici krátk
ZaSe se navrátil

10 cestú jel jesti k t
zvieřat ukrutnýt
ŽíŽa| la ně se ří1
koli naplello, vš
a vřetenice na d

15 ňovánie Syna a
aneb ještěróv, ]

zmordovali a jir

by sc jie stracht
lidis, s voza sse(

20 censtvie zhYnul
prvé byla; a Sv
učiněna byla. A
sbudnici také sú
kteréŽto králov

25 vali. A divili sú
divili sú se pěk]
húc. Ale i ten h
sLarý bieše, jej

a smysly své v
30 blúdil. A tak ne

manžel té j isté

odloživ své m}
sem povýšen .

dila a rnně jes

35 snažným ustav
svÝm, kleréŽtc

/----



lÍí| povolil, dovolil; odbuda
tavenek _167 kterak to pó-
lmď velmi
nanželstvi s tebou - 18O za
! jsi mi dal - 791 nepod'obné
ala - 198 ugiide... j ide... j i-

Salr.'tiae bylo Valterovým
uedlé podle _ 210 to zjed-

nracouati obraceti, otáčeti
-217 margrabínu radu tu

třívější, předešlá _219 přÍ.
i se suými stydieci šatmi ani
dku -224 ochotnost laska-

,, ozruimena tud uiera po-
mněla zatracenc (duál) ty,
,še se, shrnuvše se
myslil - 253 abg uieru drže.
'ích

A

Í latinsky jako protějšek
představuje ženu veskrze
ristické nejen neorganické
prvků (podobně jako pro
rých zábavných děl, např.
i zaměření. Povídka bvla
(z r. 1472) spolu s po.ria-
si diptyclr. Český překlad
předlohy krácen a ]0. ka-
ánce je překlad prosycen
lášť |"am, kde méně vzdě-
m místům latinské před-
e příznačná pro literárni
'ě vznikajícÍch latinských
skj'ch skladeb (k nim pa-

ní malomocenstu ím. Rudol|
řed rozhoťlnutÍ buď opu:tit
ť do cizing. Dostane se až
d'uěma polmnskými krtili,

m zabiie u scuboii ztistupce 35
rj'Iouna mu nabizi ušechen

suúj maietek i lrisku, ale Rudolf zůsttiuti věren Brizeldě. Kdgž se doui o kouzelné stu-
d'dnce, ktetti Iéčí mallmocenstuí, k níž je ušak neszadné se dostat, nebfl přístup k ni ie
spolen se smrtelným nebezpečím, rozhodne se s nasazením ulastního žíuota dopomoci
Brizeldě k uzdraueni.

K ap i t o l a  d e v á t á

Tehdy králová pilným úmyslem znamenavši jeho stálost a že nikoli
od jeho úmyslu hnutie nenie' ač koli neráda' jednoho rytieře v cestách viece
svědomého jemu dala za vódci, kterýŽto své panie však s reptáním upo.
slechl a toho k sobě přij av, s řečeným Rudolfem, s ženú, s dětmi a s Rudolf ovým
jediným pacholkem na voze k té studnici upřémú cestú jeli sú. A když sú
do lesa přijeli, v kterémž ta studnice bieše,aaj,hadovýmsípěníma jiných
jedovatých Žiža| j\ch uši byly naplněny. A protoŽ ten vódce jemu cestu
k studnici krátkými slovy ukázal a ihned od něho odpuštěnie vzav domóv
zase se navrátil. Tehdy Rudolfus Znamenav naučenie toho vódce pravú
cestú jel jesti k té studnici, a když jíŽb|izko u nie bieše, ihned s obú stranú
zvieÍat ukrutných mnoŽstvie, hadóv, vřetenic, ještěróv a jiných jedovatých
žižalna ně se řítilo. Ale Rudolf nic nejsa strašliv,meče dobyv, což se jemu
koli napletloo všecko napořád bil, jednak zvěři hlavu rozta|' jednak hady
a vřetenice na dvé přetínal. A tak i pacholek, kterýž na voze stál pro zbra.
ňovánie syna a dcery a manželky jeho, kterýchŽto dosiehl zvieřat, hadóv
aneb ještěróv, všecky napořád bil. A tak dlúho oba je rubášta, že jedny

zmordovali a jiné zahnali. JiŽ nečili tudy takově nižádné viece žiža|y, ješto

by se jie strachovali, a ihned z pŤlkázanie Rudolfa žena jeho, řečená Brize-
lidis,s voza ssedla a ruce v té jisté studnici zmyla. Aihned od nie malomo-
censtvie zhynulo. Potom umyla jest i tvář a tak počila, že zďtáva. jako kdy
prvé byla; a svrhši šaty své všecko tělo zmyla, atak po všem těIe zdráva
učiněna byla. A tak pacholek i s dětmi, ačkoli jsú toho nepotřebovali, v té
studnici také sú se zmyli. A potom všedše na vóz do města sú se navrátili,
kteréžto králová i jiní všickni s radosti je přivítali a jich zdtaví sú se rado-
vali. A divili sú se mnozí smělosti rytieře toho. Avšak viece malí pacholíkové
divili sú se pěkncsti a kráse ženy té a na ni hleděti a jako nasytiti se nemo-
húc. Ale i ten hospodář, kterýŽ se na tu Ženu nahleděti nemohl, a člověk ten
starý bieše, jejie krású zklamán jsa, divným myšlením své šediny obtiežil
a smysly své v nemúdrost mladú obrátiv, od cesty spravedlnosti jinú po.
blúdil. A tak nemoha sobě v tom shověti,vzav před se čas, kdyžto Rudolfus,
manžel té jisté ženy Brizelidy, při ní nebieše, k ní šel jest a vešken stud
odloživ své mysli tajemstvie jí otevř'el i řekl jest: ,,Najmilejší paní! Velmi
sem povýšen v zbožíech, mých otcóv pečlivost jest ustavičně shromáž-
dila a mně jest to ostavila, kterýchŽ sem nikdy nikoli nemrhal, ale radějí
snažným ustavičným potern svým sem rozmnožoval. Radujiť se také dětem
svým, kteréžto viem jistě ode mne pošlé. Ale ještě nynie viece veselím se,
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kdyŽto vidím rytieře tak statečného a silného, Že jeho silú nepřietelé naši
jsút zahnáni a my v pokoji sme zósLaveni; a to viece, že zmordováno tak
mnoho zvieřat, hadóv a jiných žížal jedovatých; tě, kterúž někdy malo-
mocenstvie ohavnú jest činilo, ku prvniemu zdraví skrze obmytie dovedl.
Zajisté štěstie již by mě ovšem v této rnieře povýšilo, jestliŽe, což sem umys-
lil, prvé nežli bych umřel, mohl to v skutku skonati. Neb viem jednoho
krále velmi znamenitého, jenŽto zemí, hradóv přieliš dosti má a bohatstvie
veliké a všechny lidi svú krású přielišnú převyšuje. Ten z své mladosti
žádné ženy pojieti nechtěl, leč tu, která by jej krású převýšila. Ale ty,
poněvadŽ si žena, jiné všecky ženy krású převyšujéc, na toběž také přiro-
zenie nic nepochybilo, iediné že tě smrtedlnú ustanovilo. I což by pak
většieho štěstie žádati chtěla, než aby toho krále za marržela přitovařišena
sobě viděla, neb jistě bez pochybenie časové tvoji budú veselí, i což kolivěk
pěkného neb libého tvój úmysl požádá, věz, že všechno budeš mieti. A aby
neřekla, by tyto řeči lstivé aneb potřebné byly' hotov sern tě do země toho
krále na své zdravie dovésti atě za manželku' jemu dáti; anÍ sobě mni velmi
z|é, Že malé panství, v kterém si byla, za veliké královstvie vyměníš, ješto
tomu králi kniežata, hrabie' páni, rytieři, panošé i také měšťané s velikým
poddáním slúžie, kteřiž tobě také jako jejich pánu ovšem slúžiti budú... Ale
ženata Brizelidis tu všechnu mr'ákotu stydlivosti od sebe odvrhši, coŽ sobě
na mysli myslila, vzdechla, a takto jest mluvila ř'kúci: ,,Jestliže to učiniti
chceš, což pravíš, učiním, }r čemu mě nabiezíš... A o tom, kterak mezi nimi
mělo býti, krátkými slovy mezi sebú zavřeli. Ó přenevěnrá manželko, ne-
řádný falši! Pověz, nešlechetnáženo a na věky hanebně zlořečená, coŽ viece
měl tobě učiniti neb molrl najvěrnější manžel tvój, kterýžkdyž tě ohavností
malomocenství mrzkú molrl od svého tovařistva odděIiti a tebe s jinými
rovnými malomocrrými rr přeclměstí měst nechati, netoliko se od tebe od-
trhnúti nechtěl, ale také i své dobré urozené přátely a starosty, kteříŽ proti
němu mluvili' opustil a jimi jakožto cizimi pohrdal a radu jichovšem zavrhl,
hrady, nábytky a zl:ožie za perieze prodal všecko a s tebú se bral do jiných
a cizich krajin, předloživ krajiny cizÍ krajinám svým. |íezdali pro tvé polep-
šenie a zdravie svój život mnohým nebezpečenstvím byl poddal, kdyŽto
proti haclóm a jiným žiže|ám tak velmi se zastavil a sužoval? A což jest toto
tehda, jenŽ jemu zatak mnoho dobrodienienal'racuješ, aneb kterak stydli-
vost odvrhši všecky přísahy své zrušitis směla, že poškvrněnú nevděčností
jsúci poškvrněna tobě věřícieho svéhos věrného zklamala manžela, jenŽ tvé
stálclsti a vieře tr plně se svěřil?
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Kap i t o l a  d e s á t á

Ale Rudolfe' kter'ak tě tak mladosti připudila blúditi ukrutnost, aby
Ženským pochlebenstvím a pláčóm věř.il a ochotnostem lstivým! Zajisté
ženám jest od přirozenie dáno' aby v nich nižádná nebyla pevná ustavič.
nost, kterýchžto žen kdyŽ jedno slzí oko, směje se jejie druhé oko vnitřni.
Jichžto proměna a nestáIost ku klamárrí mužóv vzdycháním přivodí, a čimž
viece milosti mužóm ukazují, hned když od jiných budú nabádány milostí,
svú ukázanú ustavičnost brzo proměnie a převrátie. A jestliŽe žádný
nabadač jim se nezjeví, ony, když chodie aneb se túlají častokrát na ulicech
aneb kdyŽto sedie v okéncích, tajným vyznáním r'zhlédaní milovníkóv
sobě hledají. ProtoŽ nižádná v pravdě náděje nenie tak falešná jako ta,
kteráž r'ženách přebývá a pocházie od nich. Ihned hodně ten nrládenec za
blázna móž jmien býii, a mnohem viece stařec aneb k letóm přišlý' kterýžto
v Ženském pochlebenstvÍ vieru zakláctá a jich zevnitřniemu okazování tak
nevěrnému poddává se. A protož coŽ jesti to, jenž by praveno bylo o usta-
vičnosti žen, kterýchŽto pokolenie vlastenstvie v sobě má, aby brzkú křeh-
kosti jich úmyslové rozpuštění byli změněni? I jistě nepodobné jest člověku
jich lstivosti a lehké proměny vypsati moci, poněvadŽ viece neŽ móž pově-
děno Llýti, jsú jich vrtlí úmyslové nešlechetní a zlostní, jakož toho rlóvod na
této ženě zjevně máme.

Kap i t o l a  j  e d en ád s t á

Jistě kronika tato, ó přenešlechetná Ženo, o tvé nestydlivosti, jenŽ tak
muže svého oprrst"ivši jiného boku si se přitovařišila, dosti vypisuje jasně.
Ale ta pokuta o tvé zlosti pošla jest, že pro zrušenie slibu tvého zjednáním
božím mizerně si smrt vza|a, jakož dále potom zde se vypisuje. A coŽ viece,
vzemši ta žena řečená Brizelidis od hospodáře svého potřebnú potřebu,
kdyŽto připraveny biechu všecky věci, jenŽ k jich jiezdě biechu potřebné,
vzemši s sebú děti, točížto Syna a dceru, na loclí sú sedli a tiší větrové jim
vějiechu, takŽe ustavičně dnem i nocí se vezúc k městu tomu, v kterémŽ
řečený král obydlé jmějieše, právě sú přišli. A kdyžto k známosti řečeného
Rudolfa z mluvících hlaholné pověsti o ženě jeho a manželce, kterúžto viece
nežli sám se miloval, i také o jeho dětech, že sú pryč jely' přišly,takvelmi
velikými bolestmi učiněn jest zarmúcen, že ihned padl jest na zemi a omdlel
jest a ovšem rnluviti nemohl jest. Ale kdyŽ po dlúhé chvíIi zase k moci
a k smyslu se navrátil, ve mnohé srdce žalosti, žalostí velikú želel jesti
pěknosti jejie k cizim rukám přitulovánie. A tak konce nižádného nebieše
želenie a mučenie jeho. Ale králová to slyševši, bieše bolestí trápena. A tak
o navrácení té ženy divné rady biechu v prostřed vydávány, ale aby zarnrú-
cená mysl rytieře toho mohla obměkčena býti. AIe když se žádnárada sluchu
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jeho nelíbila, rytieř ten odvrh rúcho své k rytiei.stvi přisluhující oblekl se
jesti v zpósobu kramáře. Nakúpiv perel, prstenóv z|atých a jiných rozlič-

1 1 5 ných klénotóv, lodí našed, vpustiv tam všecky věci, kteréž k přičině přivozu
hodné biechu, v tovařiství jednoho znamenitého pacholka, kteréhoŽ jemu
králová dala byla, hospodáře svého honiti chtěl a honil. Kterýžto když jeho
honil, několiko dnóv tichými větry povievajícími plavil se jest. Potom, jakž
pán bóh ráčil, k městu, kdež ten král a manželka řečená Brizelidis bieše, se

120 připlavil, na zboŽi ani na těle žádné škody nevza|, do hospody k hospodáři
jednomu v zpósobě kramáře šel jest, kterýŽttl hospodář Život Rudolfóv
}rladem a prací ztrápený milosrdenstvím člověčím napravil, točižto Že jemu
jiesti a piti dal.

K ap i t o l a  d v an ád s t á  t u t o  s e  p íše

725 Když jeden na druhém novin se ztazova|. hospodář předspiešiv na řeči
lrosti svého, žekrá| zeměté neslýchané pěknosti ženu sobě pojal, a za noviny
pověděl, a že proto lidé přebývajíce v tom městě i jinde okolo pole jdúce
vesele. A kdyŽ bieše ráno, Rudolf ne jako rytieř, ale jakožto kramář kuoš
s klénoty a s kamenÍm drahým a s perlami naplněný aŽ k chrámu nesl jest,

130 r'kterémŽtokrál a žena jeho Brizelidis podlé obyčeje pohanského bohóm
oběti zvykli dávati, na svém vlastniem chrbetě donesl, a na miestě' kudyŽ
král jezdil a chodil do chrámu, podloŽiv prostěradlo, svój krámec rozkladl
ku prodávaní svým klénotóm. Ale že v těch krajinách takoví klénotové
a kameni nebyli vídáni ani tu v okolních blizkých krajinách bývali nalezeni,

135 protož lidé s větší chtivostí to kupováchu. I přihodilo se je, když pohanští
kněží podlé obyčeje jich služby své bohóm, v kterýchžto doufánie měli,
v chrámu činili, Že děti Rudolfovy vedeny biechu do chrámu, z kterýchŽto
jedno, točíŽbo pacholík, chtě viděti nové věci, k ř.ečenému šel jestikramáři.
A tak najprv na klénoty pohleděv, potom v tvář otce svého pilně vzhlédl

74o jest, kteréhož dobře po řeči i po tváři poznav otce svého, a tak všeho nechav
k mateři stojící v chrámě přistúpil a jí pověděl, Že otec jeho přišel, poŽádav
najprv od nie daru znamenie radosti, točížto koláče. Atak i dcera potvrdila
řeči bratra svého a mysl mateře své v tom ujistila. Ale ona smělost a stateč-
nost v tom muže svého předkládajíci na své mysli pilně znamenala, k rniestu,

145 kdeŽ ten jistý kramář stál, šla jest a k němu přiblíŽivši se se vším znamením
pilným své zraky obrátila, takže svého poznala bez pochybenie muže. A tak
o smrti jeho horlivě pracujíci, krále přivolavši, jeho namlúváše tiemto
obyčejem: ',Najmileiší králi a pane mój milýl Co však zap|ati aneb poctivá
jasnost Tvá dá tomu' ktož tvrdého a úhlavného nepřietele tvého snažiti se

150 bude v tvú moc dáti, zvláště takového, kterýŽto bratra tvého ukrutným
mečem zahubil jest a shladil s světa, a tě s lidmi tvými s pole sehnal, kterés
mohutně držal neb měl?.. Jížto král vece: ,,Ó, kterak vzácné jest mému
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sluchu tottl tvé pověděnie, které jsi v této mieře k mé žádosti přivedla
a k známosti, točižto abych toho mohl mieti v moci své, kterýžto najmilej.

155 šieho bratra mého zabil a mě i mé lidi bojem rmútiti směl a o to se pokusil;
když by tento v moci mé byl' jáť bych byl řečený syn štěstie, a ne pastorek,
neb toho, ktož by mi jeho v mú moc dal, královstvie a země, kteréŽ mám,
spolu učinil bych dědice, a což by na mně Žádosti požádal, podlé moci mé
konečně bych naplnil... K němužto Brizelidis vece, Rudolfova žena: ,,Aj

160 králi, o komž mluvíme,kramář tento jest,kteréhož teď vidíš. Ten tobě škody
napřed jmenované učinil jest a ten tebe království křestanského, o kteréŽ
si pracoval, velikými boji zbavil jest tě jeho. Protož toho přikaž jéti
oděncóm svým bez prodlenie. A kdyŽ pak jeho jieti chtieti budeš, ať toto
zachovaji: Ať sto silných rytieřóv, kteréž máš, k němu přistúpie a ty věci,

165 kteréž prodává, ať s ním trži, a měl-li by těch věcí viece v koši svém; akďyž
se on po ty klénoty do koše schýlí, at oni jemu nohy ihned podtrhnúce na
zemi jej povrhnú a tak ať se snažie, aby jeho drželi, aby nikoli vstáti ne-
mohl; a jestliže by se jinak stalo, musili bychme beze všeho pochybenie
všickni od rukú jeho zemřieti' jenŽ jesti tak veliké sÍly...

K ap i t o l a  t ř i n á d s t á  t u t o  s e  p íše

Telrda ten král nevěrný a od Ženy Brizelidy Rudolfovy jejie nešlechet-
ností převelmi zmárnený k jejiemu rozkázaní sto mužóv vybrav, radu,
kterúž žena Brize|idis o kramáři vydala, aby pilně zachovali, jim přikázal.
Kteřížto mužie k Rudolfovi kramáři přistúpivše, jeho ne bez úrazu osob

|75 svých obyčejem svým, jakoŽ se napřed píše' jeli sú a jatého k přítomnosti
králově přivedli. Ale král skrze to učiněn by velmi vesel, i protož král silně
kázal volati, a by k tomu mladí i také staří i bohatí sebrali se, pod pokutú
velikú ustanovil i přikázal. A také z roz|ičných rněst a městeček sebrali se
lidé velikého mnoŽstvie. A když se stazováchu příčiny zavolánie svého,

180 taková s strany královy dána jim odpověd, aby však každý vypravil, co by
z toho mělo učiněno býti, ktetýž bratra králova mečem zab1| a krále, kte-
rýžto v cízi zemí pole mohutné měl, jakoŽto ukrutník s pole sehnal. od
mnohých tehda tu stojících rozličná posuzovánie vycháziechu, aby čtvrcen
byl, jiní, aby byl oběšen, jini, aby byl utopen, jiní, aby byl spáIen. A kdyŽ se

185 srovnati nemohli, povstav jeden člověk z rady královy, stařec převelmi
starý, mravy dobrými naučený a dobrotú svťr jiné převyšuje, takto jesti
vyrnlúval: ,'Ó králit Nezdá-liť se tobě dosti k tvému zatraceni, že s cizi
v cizoložstvu přebýváš ženú, nebojíš se mieti jie, kteráž by viece vám ohav-
rra měla býti, že svój manželský stav přestúpila? Jednoť jest, cožt radím

190 tobě: Jestliže se čiješ milostí a láskú jejie obtiežen, aniŽ se od jejieho tova-
řistva odtrhnúti móžeš, ale jediné muže jejieho v ruce jejie daj. KteréhoŽ



jestli ona v prvniem zclraví osobu jeho ustanovÍ, životem Živ buď, jestliŽe opět
od nie k smrti ustanot'en bude, smrtí umři. Ty však jeho smrtí nevinen budeš
a jistě pohřiechu vina ne na tě, ale na ni obrácena bude... Tuto zajisté radu

195 přístojící všickni jakožto dobrú a úžitečnú chváli. A ten Rudolf věrný,
kramařÍk, v ruce ukrutné manželky své a v moc jejie dán, aby ona z něho
učinila, co by se jí líbilo kolivěk učiniti konečně.

Kap i t o l a  č t r n ád s t á

YaŽte tuto, Iidé světšti, manželství těžkostí obtieŽení, učbe se v tova-
2oo řistvi své Ženy poctivě a boha se lrojiece pojímati, a od těch, kteřiž láskú od

bohatstvi berú počátek v skutku' se zdalovati. Slyšte a rozomějte, kterak
jesti ženská k proměněrrí a nejistá zpósoba a vždycky muŽóv cizich žádá,
jakoŽLo žádá za|oženie Lvoru. Ó, by za|oženie jednú v tvor vejdúci
mohlo dosti mieti sr'é tvářnosti! Ale jakožto z tvoru v tvor pocházeti známo

2o5 jest, tak i ženské žáclosti od mužóv k ženám pocházejí, jistě zjevno jest, leč
iedno stydlir'osti bázen něco chváleného na nich pozóstavuje. Ale aby ny-
nějšie této kroniky řád v krátce se dokonal a aby čtúce pro dlúhost a veli-
kost tesknosti nemohli by lr konci konečnému ji vypsati ani již slov5r ng5.
řečmi delšími protahovati: Protož seznavši v jistotě Žena ta Brizelidis, že

21o manžela jejieho život i umrtvenie bieše v jejich rukú, vieru a dobrodienie,
kteréž jí činil manžel jejie věrný' zapolnenuvši, ale nevděčná jsúci' k jeho
smrti neslýchané muky vymyslivši vypravila. A těch múk k dokonáni
úmysl králóv k horlivosti zbudila a prostřed komory, kdež král ten léhati
směl, řeřavé uhlé posypati káza|a a k slúpu, kterýžto byl k zadtžováni

215 sklepóv udělaný, přivázati pevnými řetězy káza|a a před dveřmi komňaty
té množstvie oděncóv ustavila proto, zda by se jernu tazvázati přihodilo,
aby král i ona jeho rukú zmordováni nebyli. A také muže svého k většiemu
rozmnožení bolesti, aby spieše duši svú stvořiteli vrátil, ženaLa jistá nešle-
chetná Brizelidis svrhši s sebe rúcho své s králem i s dětmi do lože. kteréž

220 nedaleko od múk Ruclolfových, byla vešla a krále k plameni smilství roznie-
tila, Rudolfa, manŽela svého, vidúcieho skutky cizoložstvi s ní pášíce. Po
kterých naplnění obtieženy byly jich oči, oba spolu sen veliký napadl
takový' že ani mizernými křičeného Rudolfa blasy se mohli probuditi. Ale
syn Rudolfóv' jakž uzřel krále a máteř spáti, hlavy své pozdvihl, k vytažení

225 meče, kterýžto u hlav králových leŽieše, vší pilností usiloval. A jsa hnut
milosrdenstvím nad svým otcem meč králóv kradmo vytáhl, ač koli bos jsa,
však se nad svým otcem smiloval, k slúpu, jakoŽ se piše napřed, k němuž
bieše přivázán, přiběh, svazky jeho zprostil a spolu s ním z ohně vyskočiv
oděnie krále, kteréŽ v té komoře bieše, popadl. Kterýž když bieše jím oděn,

230 bolesti veliké, kteréž byl měl v těch mukách, zapomenuv, vytáhl králóv
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emživ buď, jestliže opět
ho smrtí nevinen budeš
lde... Tuto zajisté radu
A ten Rudolf věrnÝ.

'e dán, aby ona z něňo

meč, kterýžto v hlavách jich visel, krále s kráiovú i se dceřÍ probodl a meč
v ně vstrčil. Vzem s sebú syna, otevřev dveře komory - nižádný mu z stráž-
ných komňaty nepřekazil _ na cestu se s synem bral. A po dlúhé zajisté chvíli
procitivše strážní, když chtiechu Rudolfovy kosti z ohně vybrati, do kom-

235 ňaty vešli a uhlé velmi pilně ohledavše ovšem' když v ohni nenalezechu nic,
divili sú se velmi a k loži krále tichými kroky sú přistúpili i uzřechu tři
mrtvé spolu probodené a z těl těch konec meče uzřeli. Protož velikým křikem
plakáchu jich záhuby, z svých hlav vlasy trhajíce, pěstmi svými tepúce své
prsi a divným Želením pána svého smrti želejíce. Svolavše starší a jiné

240 královstvie toho, co jesti se stalo, plačtivými listy oznámili, a s nimi pospie-
chaním brzkým Rudolfa na břehu stojícieho a přívozu čekajícieho honili sú.
Kterýž také honěnie jich znamenav synu svému na břehu tu blízko vstúpiti
káza|, aby se jeho statečnosti podíval. Ale nepřietelé k Rudolfovi hnánie
učinivše, tak dobře jiezdní, jako pěši, jeho aby. . . , snažili sú se. Ale on v pána

245 boha a v sílu svú doufaje na své nepřátely se obrátiv, a udeřil jednoho z nich
v bedro, s koně jeho svrhl a polapiv ten kuoň chtějte neb nechtějte naň vsedl
a šiky jich mužsky proskočiv jednak jednoho ranil, jiného s koně svrhl,
jednak jiného zabil. Tak dlúlro své nepřátely utískal, aŽ k některakérnu
rytieři' kterýž jich šiky spravováše, přiblížil se, kteréhoŽ tak tvrclě v moci

250 ruky své udeřil v hlavu, že jemu na dvé hlavu rozt,a|. A to jiní viděvše
jakoŽto smrti nebezpečnosti se jeho varovali' a protož nechavše Rudolfa
navrátili sú se do nrěsta. Tehda Rudolf dočekav přívozu, vzav syna svého
na lodí vsedl a do města toho, kdežto své čeledi nechal, ve zdraví se
navrátil. KteréhoŽto králová s poctivostí velikú přivítala. A tu pak některé

255 časy bydléše Rudolf, syna svého pána boha se báti a jeho přikázanie ostřé-
lrati učil. A tak se roznemohl nemocí i umřel jest.

Dokonala se řeč velmi pěkná a úžitečná kaŽdému, ktoŽ chce čísti
o Rudolfovi rytieř.i a o Brizelidě ženě jeho nešlechetné, kteráž jemu mnoho
zlého činila, a kterak jie pán bóh nad ním pomstil.

1 krdlouti králtll'na; píIným úmgslem znamenavší' pozortrě sledovavši - 2 od jeho

úmgslu hnutie nenie nelze změnit jeho úmysl _3 suědomého zr.alé|to, zkušeného; za
oódci za vůdce, prťrvodce_5 upřémt1přímou_6 ĎieŠe (imperf.) byla; hadouým sípěním
hadím syčenlm -7 žížaI plazů - B od něho odpuštěnie uzau roz|otlčiv se s nírn, poŽá.
dav o propuštěrrí - 10 iesÍi jest ti; s obú stranú (duál) z obou stran *'7I uřetenic pla.
zů, hadů (podoby vřetena; zvl. o slepýších) - 12 sÍrašlíu postrašen; doÓyu chopiv se -

14 pro zbraňoudnie na ochrairu _76 tubtišta (duál) rubali, sekali, pobíjeli _ 1'7 nečili
tudg takouě nepozorovali tak - 20 zhgnulo ztnizelo; počila pocit|\a _24kteréžto a ty -

27 hospodtiř hostitel; se nahledětí vynadívati se - 28 zklamdn oklamárr, okouz]en _

30 nemoha sobě o tom shouětí nemoha Lo vydržeti; uzau před se vyhlérlnuv si _ 33 u zbo-
žieclr rnajetkem, bohatstvÍm _ 36 kteréžto uient jistě ode mne pošIé o kterých vim, že
jsou bezpečně mé - 4L u této míeře t7mto způstlbem, takto - 42 u sktttku slconali usku-
tečniti - 45 pojieti pojmorrti _ 46 přirozenie pi'íroda * 47 ustanouilo učinilo _ 48-49 b11
chtěIa. . ., ab11 tliděIa llvs chtěla, abys vitlěla _ 48 přitooařišena připojena, přidruŽctra -
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5t abg neřekla abys neřekla; bg Že by; potřebné falešně naléhavé (fraudibus commix-
tos) - 52 na sué zdraoie na svůj vrub, o své újmě - 52-53 ani sobě mni oe|mi zlé a ne-
vykládej si za nevýhodné pro sebc _ 56 mrdkotu zábranu (přen.) _ 58 nabiezíš vybí-
zíš _ 59 mezí sebú zauřeli smluvili, ustanovili - 59-60 neřddný lolši špatný podvode -
62 mrzkú zohavenou; tovařistoa spolužití -64 přtitelg a starostg příbuzné a rodiče -
66 ruibgtkg a zbožie movitý majetek a statky - 67 předložio krajing cizÍ kraiiruim
suým dav přednost krajinám cizím před svými; nezdali zdali ne _ 68 Ďpr poddal
vystavil _ 69 se zastaoil se postavil _70 jenž coŽ _ 7t zrušitis smě|c zrušiti ses odvá-
Žíl'a _ 73 uíeře věrnosti; u plně se suěřil plně, zcela důvěřoval

75 připudila přiměla _ 76 ochotnoslem laskavostem - 77 ustauičnosÍ stálost -
79 přÍtlodí přivádí _ 80 nabddting podněcovány, sváděny - 82 nabadač svůdce _
83 vzhlédaní vzhlížen7, pozornosÍ, *85 hoútě právem _ 86 jmien pokládán; k letóm
přišlý dospěIý, starší muž - 87 o ženském pochlebenstuí uÍeru zaklddd' důvěřuje Žen-
skému lichocení; zeonitřníemu okazovdnt vnějším projevům - 89 u|asÍensÍoie vlastnost -
90 úmgsloué rozpuštěni mysli nevázané, rozmaři1'é; nepodobné nemoŽné _ 92 vrtlí
vrtkaví; zlostnt špatrrí; dóvod dflka4 doklad

97 ta pckuta o tué zllsti pcšIa jest za tvúj zlý skutek přišel ten trest _ 99 od
hospodtiře od hostitele; uzemši . . . potřebnú potřebu vzavši potřebné věci - 10t točížto
totiŽ _ 702 uějiechu vály _ 7a3 prduě správně, dobře - |04 z mluuících: tj. od lidí; lrla-
holné rozhlášené _ 707 oušem (ne,) vůbec (ne) - 107-108 k moci a k smgslu se naurdtil
nabyl zase vlády a vědomí _ 108 ue mnohé srdce žalosti s velkým žalem v srdci -
I1I u prostřed ogdtiudng předkládány _777-Ít2 ale abg... mohla obměkčena býti aby
alespoň nrohla býti ukonejšena _ 113 přisluhujtct přÍstušejícÍ _l15 k příčině přtoozu
pro přeplavbu - 116 u touařistuí ve společnosti, v doprovodu

125 nouin se ztazoual dotazoval se na rrovinkyi předspiešio na řeči předběhnuv
v řeči _ t27-128 že proto lidé přebýuajtce u tom městě i jinde okolo pole idúce ueselc
smysl: Že |ídé, kteří přebývali v tom městě, si vedli vesele (atque ideo civitatis inco-
]as iocunda fore leticia circumductos) _ 132 krómec rozkladl rozl.oŽ1l stánek _ 136 u
kterýchžto doufd.nie měIi v které věřili - 139 pilně bedlivě, pozorně _ 742 koltiče od-
měny _ 144 předklddoiící představujíc si, připomínajíc si - 747 o smrti ieho horlit:č
pracujíci horlivě usilujíc o jelro smrt; namlÚucÍšepřemlouva]a - t48 co ušak copak -
151 spolesehnal  naútěkzahnalzuzerr 'L  _153utétomieře takto,  proto _ Í55 směI
opovážil se _ 156 řečený vyslovený; pastorek (štěstie) nešéastný člověk - 758 což..'
žddostí. jakél<oli přání - 159 kone.čně v plné míře - 160 teď zďe _ 162 jéti zajmolti *
763 odělt.cóm ozbrojeným vojínům _ 164-165 tg uěci, kleréž prodúud, ať s ním tržt at
s ním projcdrrlt'vaji lroupi těch věcí, ktcré prodává _ 166 po klénotg pro klerroty *
167 pourfutú povalí _ 768 beze ušeho pochgbenťe nepochybně

t75 k přítomnosti kralouě před krále _ 177 a bg... sebralí se a aby se shromáŽdi-
l i _l79 se stazouachtt dotazovali se - 180 abg ugprauil abypověděl _18Í zÍolto tomu,
s tÍm - 783 posuzoorinie názory, návrhy _!87 iesti vgmltlual promlouval _ 790 se čiieš
cítíš se _791 ale jediné pouze však - 797-792 kteréhož.., ustanouí. (špatný překlad)
smysl: jestliže ona rozhodne, aby Žil jako dříve - 195 přístojicí přítomní

199 uažte uvaŽujte, přemýšlejte - 200-201 kteříž kiskú od bohatství berú počdtelc
tl skutku jejichŽ láska ve skutečnosti má půvocl v bohatství _ 202 zpósoba přiro-
zenosL, přirozená povaha; a oždgckg mužóD ciztch ž<idti (špatný překlad lat' et vires
eciam extraneas appetit : a vyžaduje vnějších sil, cizích podnětů - překladatel
zaměnil podměty ,,materia.. : základní látka, hmota a ,,Ženská povaha.. z předcho-
z1 věty a v předloze měl nebo chybně četl ,,viros.. : muŽe m. ,,vires.. : síly) a
vŽdycky toužÍ po cizilch mužÍch _ 203 založenie základní látka, hmota; luoru tvaru -
203-204Ó,bg,.. tuó,řnostiÓ,kéŽ by základní látka, berouc na sebe jednou tvar'
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byla spokojena se svým tvarem -204-205 ztvoruD tooÍ pochdzetí známo jesÍ z tvaru
do tvaru, jak známo, přechází - 205-206 Ieč jedno ledaže jen - 206 chvtÍIeného
chvályhodnébo - 207 ř.id děi _ 274-275 k zadržoudní sklepóu k podpÍrání klenutí,
klenby _ 216 zda bg se.. . přihodilo kdyby se podařilo _ 2l8 abg vrdtil aby oďevzdal -
221 Rudol|a, manžela suého, uidúcieho... s nt pó.šÍce zatÍm co viděl Rudolf . .., jak s nÍ
páše (král) _ 223 mizernými křičeného Rudol|a ftlasg hlasitým nářkem trpícího Ru-
dolfa - 228 svazkg ieho zprostil odstranil jeho pouta, zbavil jej pout - 229 oděnie
zbroj - 232 ozem ýzav _232.233 nižódný mu z sbdžných komňatg nepřekazil aniŽ se
mu některý stráŽce té místnosti pokusil zamezit odchod _238 plakdchu iich ztihubg
oplakávali jejich smrt - 240-247 pospiechantm brzkým rychle' spěšně - 243 hndnie
útok - 244 ieho aba..., snažili sú se smysl: aby se ho pokusili přemoci, dostat _
247mužskg směle,statečně_249 sprauou<íšeřÍdi l ,vedl ;umocis i lou-251 smrt i  ne.
bezpečnosti nebezpečí smrti - 253 sué ieledi svou druŽinu _ 255 ostřéhaÍi zachováva.
ti - 259 kterak iie.-. nad n|m pomstil kterak ji za to potrestal

cT IBoR  TovAČovSKÝ  z  C |MBURKA
HÁDÁNÍ PRAvDY  A  LŽ I

o KNĚŽsxÉ ZBoŽÍ a '  PANovÁNÍ JICH

Ctibor Tovačovský z Cimburka (1438-1494), dvorský sudí a pak po 25 let
moravský zemský hejtman, byl předním straníkem krále Jiřího na Moravě. Jeho
Hdddni Praudg a Lži je obsáhlý náboženskopolitický spis, zaměřený k obhajobě
politické koncepce vlády Jiřího z Poděbrad. V alegorickém sporu Pravdy a Lži
o vládu nad světem předvádí autor z hlediska mocného šlechtického přívržence
králova a českého utrakvismu střetnutí své náboženskopolitické strany s řimskou
clrkví a s jeji představou o správném uspořádání světa i s její politickou praxÍ.
Spisvznik l  r . |467, a leznáme jejažz pozdějšíhot isku,vydanéhovPrazer.  1539.

Dílo vyrostlo z ovzduší vášnivých náboženskopolitických sporů' v něŽ vyústila
husitská ideologie po vojenském rozdrcení revolučního hnutí. Autorovo jedno-
stranné zaujetí pro nábožensky teoretickou stránku sporu se projevilo i v nedo-
řešenosti kompoziční výstavby díla; neúměrně převládají traktátové části a tím
se odsouvá do pozadi druhá, živějši a ještě dnes čtenářsky přitaŽlivější složka spisu
- satirické zobrazeni LŽi a jejího průvodu a jejich prostŤednictvím i záporných jevů
v tehdejším společenském životě.

V partiích věnovaných Lži a jejím sestrám zachytil autor mnoho příznačných
dobových kulturně historických detailů, které slouží k přesnější charakteristice
a k zvýraznění chyb odpozorovaných ze skutečnosti. PopisujeJi autor např. při-
jezd sester Lži do Antiochie k soudu s Pravdou, odpovídá podrobné popsání oděvu
Smilstva dobovému módnímu kroji polských žen (na jiném místě autor dříve uvedl,
že Smilstvo pochází z Polska). Části věnovanéLžijsou navíc osvěženy čtyřmi roz-
marnými rozprávkami, většinou bajkami, v nichž autor patrně zpracoval lidová
vyprávění. DůleŽitým prvkem' který spíná Tovačovského Hádání s domácím kul-
turnim prostředím, je líčení soudního sporu Pravdy se LŽi; autor tu nevyužil
kanonického práva' jak je tomu ve starších spisech s podobnou tematikou, ale líči
spor podle zvyklostí moravského zemského práva, které jako vynikající právník
své doby a autor kniŽní kodiÍikace moravského zvykového práva dokonale ovládal.
odtud i hojné využívání právnického jazyka (termínů a formulí) v stylistické vý-
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stavbě díla. Předevšírn je však Tovačovského Hádání stylisticky opřeno o bibli.
Autor hojně vyuŽívá nejen biblického výraziva a metaforilry, ale často _ zvláště
v citově vypjatých místech _uživá celých dlouhých biblických citátů nebo montáží
z nich k vyjádření jiných skutečností, neŽ pro jaké je jich využi[o v bibli: např. na
zač,átku spisu truchlí Pravda nad svým údělem slovy Jeremiášova pláče a Milosrclen-
ství žádá pro ni radu u Moudrosti slovy Písně pisní. Autor tu dovršil a zároveň pře-
hodnotil starŠi tradici uměleckého lyužívání biblického textu. Jiným výrazným ity-
listickým prostředkem Hádání jsou lidová úsloví a přisloví. Je jich uŽito zejméňa
v partiích věnovaných LŽi a jejímu průvodu a tvoří tak jakýsi protipól stylistických
prostředků čerpaných z bible, které jsou spolu s právnickým výrazivem charakte-
ristické pro partie o Pravdě.

(DRU I {Á  PŘBouLU  VA )

V druhé ze doou předmluu dedikuie autor svůi spis krrÍli Jiřímu, kterého uc uý-
razné literdrní charakteristice oslauuie z hlediska současného příuržence jako dokonalého
panovntka, a charakterizuie společenské posldni spisu. Na ugobrazent u knize autor krd'Ii
kniltu podtioti. K lomu se uztahuie zdhlauí této předmluug.

Tu t o  s k l a da t e l  k n i h
před králem sedícím pokloniv se podává jemu knih a prosí, aby vděčnč
přijal' omlúvaje se, Že mistr nenÍ, ale laik, neb by byl mistrem učeným, Že

by rád chtěl lépe a ozdobnějí sloŽiti a učiniti.

Tobě, najjasnější králi Jiř'í. Já, najhlúpější z sluŽebníkuov tvých slu-
Žebník, pro nedostatek smysla svého jmenovati se nesmím zjevně, ale však
u přikrytí těchto knih v některých literách své jméno položil sem, abych
od utrhačův klevetných utrhán nebyl' že sem se směl pokusiti o dílo mis.
trovské, jsa sprostný laik jazyka české}ro, znaje, že, by mistruov vuole
byla touŽ robotu podstúpiti a toto dílo dělati a úsilé toto na se skládaní
přijíti' mnohem úžitečnějí s jasností, ozdobnými slovy i múdrostí bylo by
položeno než ode rnne. Ale poněvadŽ štěncuom se přeje drobtuov uživati,
kteréž padají s stoluov pánuov jich, též ufám moudrým a oslavenýrn
písmem svatým, že mi příti budou drobtuov sebrati a shromážditi v jedno
úzké osudí podlé hlúposti mé.

Věda, že .ty, králi jasný, si mudřec přirozerrý bez písemného ostření
smysla, jakož o tobě znita pověst z najslovútnějšího království Českého až
do moře a od moř.e aŽ do končin světa, kterak si vysoce všecky sousedy př'í-
sedící přesáhl moudrostÍ, a tvé opatrnosti lidský rozum stihnúti nemuož
a spravedlivosti, přem př'ed se přicházejicím hojnější se u tebe dostatek
souduom nalézá. Ty si počtený s mudrci mudř.ec, pyšným protivník,
poddaným ohájce, neposlušných skrotitel, pochlebníkův nepřijimatel,
věrných ochranitel, služebníků štěclrý dárce, mysli ustavičné, v práci nc-
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25

ustalý' laskavce lidský' a kaŽdého ku právuom zachovati chtě, a tak vší
moudrosti strom i s ratolestí ze|ený pln ovotce múdrosti nazván si; na tobě se
usvadlost Žádného listu uschlého najíti nemuože. A poněvadž mnoho múdrosti
i dovtipů u tebe se najíti muože' i toto k utěšení ode mne přijmi věda, vuoli
za skutek že bych rád položil, bych uměním ozdobnějším dospělý byl. Však
odváŽe se mluvení od utrhačuov, jenž se lidským skutkuom vždy protiví
a každý rozum jináč a jináč obracují v neupřÍmnosti, podlé zlosti klevety
své ostře brúsí, chci počíti skládaní toto,však věda, Že od stavu rytířského
od některého posluchače utrhán budu, též i od robotného úkoru přijmu
a najvíce od stavu kněžského a žákovského, kterýžto stav jest jako ještěr
netrpěIivý, dotknut sa hned od sebe jed pustí a padáním padá Se nedada
sebe dotýkati proti své vuoli, ale clrtě vždy hlazen býti. I dobře dí o nich
prorok, Že ,,všichni neúžiteční učiněni jsou a není, kdo by dobré z nich
učinil, až do jednoho... A dí prorok: ,,Zpráchnivěla sou těla jich... A v kni-
hách Danielových di, Že vyšla jest nepravost od sLarších Izrahelských.
A pán Ježíš Kristus ve čtení svatého Matúše o těch dí: ,,Běda vám, mistří
a zákonníci, jenž přezdíváte zlému dobré a dobrému zlé...

A poněvadž pán Kristus, že od nich pomlúván býti mtrsil, nebo on jest
najvěčí dobrota byl, mimo něhož lepšího se nalézti muoŽe nic, a jest po-
mlúván, i podnes jeho svatú řeč svými zvrtlavejmi hlavami glozuji, |ži
jemu dávajíce a jeho slova v jiném rozumu předkládajice k své vuoli, aby
jich pýše naduté a lakomství neuhasitedlnému k důvodu bylo, jakož se to
šíře nalézá v jich řečech, obyčejích i skutcích, ozdobujíce se rúchem skvost-
rrým, stojíc o zboži, o úroky peněžité, chtíc první místa v soudech, př.i krá-
lích, kníŽatech a páních držeti, první pozdravení míti. A tak vše sou zpět
obrátili, všech sedm smrtedlnýclr hříchuov, přezděvše pýše poctivost,
hněvu napomínaní, závisti žádost potřebná, nenávisti upřímnost, lakomství
těIesná potřeba, smilstvu přirození, lenosti odpočinutí. A tak zkořenila se
jest zlost v nich, jakož o nich dí a svatý Jan v svém Zjevení dovodÍ, že za
šelmú sou se odchýlili' všickni pijic z kalicha jejího' a smilnili s ní. A po.
něvadž na zeleném dřevě počátek sou učinili, co pak na mně, vývratku
suchém, se stane, míle od nich v pokoře trpěti chci; jestliže co právě súditi
budú, potvrd jich, pane boŽe, v tom, a mně daj poznání lepší, pakli křivě,
ale polož to, pane boŽe, za hřích muoj, a jim daj pravé poznání, tak aby
poznajíc tu cestu, jakoŽ se jí sám pán Kristus jmenuje řka ,,já sem cesta
pravá a dveře ovčince, a kdož jinudy vchodí, jest zloděj a lotr,.o napravili
se na tu cestu a do dveří pravýclr uhodili a hříchuov zůstali a jich s poká.
ním želeli, v zkrúšení pravém zemřeli a potom se v soud pravice dostali bez
Žalosti věčné. Amen.

Nadpis: že mistr nenÍ Že není universitním mistrem, totiž, že nemá vyššího vzdě-
|áni; neb bg bg| protoŽe kdyby by|., ozdobněií ozdobnějším způsobem' pěkněji -
2 pro nedostatek smgsla pro nedokonalost rozumtl - 3 tt přikrgtí,.. položil sem v kni.
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ze jsem skryl akrostich rra své jméno _ 4 že sem směI Že jsem se odvážil; o dÍlo
místrooské o dílo, jaké mohou psát universitní mistři - 5 sprostný prostý _ 5-6 bg
mistruoo vuole bgla touž robotu podslúpiti kdyby mistři se chtěli ujmouti stejné
práce - 6-7 t1silé toto na se skld,daní přijíti vz1ti na sebe Sepsání tohoto díla - 8 šÍcn.
cuom štěňatům - 9.10 moudrým a oslaueným písmem svatým učeným a proslaveným
znalostÍ Písrna svatého a teologie _ 70 přití přáti _ 17 o uzké osudÍ do nedostatečné,
špatné nádoby

72-73 bez ptsemného ostření smysla a nepotřebuješ literárního vzdělání, zkuše-
nostÍ _ 74 přÍsedíct okolní -75 opatrnosíi prozíravosti, uváŽlivosti; sÍÍ/rnúli postih-
nouti, oceniti - 16-17 přem...nalézd. smysl: ve sporech před tebou vedených je více
spravedlnosti _ 77 počtený s mudrci zaŤazený mezi mudrce - 18 ohdjce obhájce _
19 neustalý neúnavný _ 20 laskauce dobrodinec; každého ku prduuom zachouati chtě
chtějící zachovat kaŽdého při jeho právech _ 24 dospěIý znalý, zběhlý v něčem -
28 úkoru přijmu dostane se mi pohany _30 paddním padd napadá, ťrtočí - 32.33:
srov, Ž' 13,3 _ 33 až do jednoho nikoho nevyjímajÍc; prorok: srov. Sof. 7,77 _ 33-34
a knihdch DanÍelouých: srov. Dan. 13'5 - 35 ue čtent svalého MaIúše v Matoušově
evangeliu (srov. 23, 13-29)

38 muože níc rric nernůŽe -39 suými zurtlaueimi hlauami glozujt vykládají, opa-
třují glosami, poznámkami ze svých zvrtačených hlav - 39-40 lži jemudduajícepoď-
kládajíce mu to, co neřekl _ 40 ieho sloua u jiném rozumu předklddaiÍce k sué uuoli
připisujíce jeho slovůnr jiný smysl, který se jim hodí (výtka kněŽÍm, že přizpůsobu-
jÍ výroky evangelia, které jsou jim nepohodlné, podle svého ve vlastnÍ prospěch) _
40-41 abg.,, k dťluodu bglo aby měli důkaz, na podporu _ 43 o zboži o majetek - 44
zpětnaopak_47.48zkořenilase jestzlostzakořenila se nepravost - 48: srov. Zjev.
17,2 _ 50 na zeleném dřevě na živém stromu (mÍněn Kristlrs, slova Kristova;
srov. Luk. 23'31) - 50-51 na mně, oývratku suchém na mně, vyvráceném uschlém stro-
mě (dílo Tovačovského uvedeno jako opak Živého stromu, tj. Kristova učeni) -
51 mile milerád; prtioě právem, spravedlivě _ 52 poturď jich,,. v tom d'ei jim v tom
za pravdu, potvrď jim to _ 54-55: srov. Jan 10,1 a 9; 14,6 - 55 abg naprauilÍ se aby
správně zamířili _56 abg uhodilí aby se dostali; abg hříchuoo zůstalí aby zanechali
hříchů - 57 u soud prauice na Kristovu pra.vici při posledním soudu (tj. na mÍsto
spravedlivých)

( P Ý c H A  A  J E J Í  S E S T R Y )

Prauda na radu suých sester Milosrdenstuí, Moudrosti, Sprauedlivoslí, SÍ|g,
Lciskg, Pokoje obžalouala u soudu soaté Trojice Lež z toho, že si neprduemosobuie jeji
prdua ve ulddě nad stsětetn. Bůh ustanouÍl soud za předsednictut Ducha suatého a kancléř-
slut Jana Euangelistg. obě strang budou pouoldng do Antiochie, skutečného sídla lťs-
kupstui su. Petra, Rristoua pruního nd.stupce, přikazaného Praudě za ochrdnce.

Lež se před soudním stdním dožaduie rad svých sester Lakomstui, Pýchg, Hněuu,
Zdoisti, Neruiuisti, Smílsťuí, Lakotg a Leností, seznamuie je se suou přt a ukazuje jim,
že žak.lba Praodg míří i protí nim samým. Z ugbraných tří kapitol je patrné, iak se
v čtistech oěnouaných Lži uplatňuii prukg satirickg pojaté společcnské kritikg, a to
prcioě u zribauném beletrizujtcim rdmci zdkladní teologickopolílické osnovg sptsu.
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Tu to  p r a v í  Sm i l s t v o
poselství od Pýchy i od jiných sestr Lži. - Kapitola 41.

Když potom sestry ráno vstaly, poslaly sobě po bradýře a vonnými
vodami sobě hlavy káza|y zmýti a kadeřů nadělati; i zmyvše se zasadí se
za stuol. Tehdy Smilstvo vece: ''Sestry milé, paní Pýcha, Hněvivost etc.,
sestry naše i vaše, kázaly nám pověděti vám, službu Svú pravíc skrze nás,
že jakoŽ ty, paní Lži, obeslala si je i nás, Žádajíc přijezdu našeho, tak Jich
milost praví, Že Žádaji úmyslu tvého zpraveny býti, ale já klamati nechci,
ale domnívají se, Že by nic tak pilného nebylo a že by jinačejšÍ nepravdivé
tůčky od tebe smyšleny byly a že by proto jich k sobě žáda|a, pani Lži, že
často ty umíš takové kumšty Tvá milost činiti. Pakli jest co jiného a jisté.
ho, že žádají toho, aby ráčila Tvá milost i s paní Lakomství k nim sjeti
s námi hnedn že rády poradí i pomohú, což budou moci' coŽ vaší cti i jich
a dobrému bude, nákladuov a práce nelitujíc věrně, a což by měly nyní
utratiti, že radši potom to naloží, ač pilnější přijde. To jest úmysl sestr
našich od nás poslaných i nás, krátce dotčený... A ohlédši se na sestru
Lakotu: ,,Tak-li ty pamatuješ, či co víc? Pověz, teď čas jest již... Sest1a
Lakota: ,,Tak i já pamatuji, nenÍ víc nic... To uslyševši Lakomství, i vece
rozhněvavši se: ,,Vímé já povahu Pýchy, žet chce přilišnému ráčení a vždy
aby se jí modlili a ráčili; vše vhod dobro. Druhdy, milý bože, by na ni
přišlo také někdy, aby tak chudá, nuzná bydlela, Že by paterým tré při-
krývala, aby se její své vuole umenšilo! Ješto na ni tak lrněvivá nejsem jako
na tu bezecnú, proklatú mrchu Lenost! VÍm, že se ta okúní a peče u kamen
sotva mluvíc. tsy nyní v slívy bylo,lehnúc pod dřevem prosila by slívy, aby
jí upadla v usta, pro shnil:st ruky ztáhnúti by nesměla. NeŽ bych taková
býti měla, dala bych své tělo psuom snísti, škoda zrostu a podoby. Več to
buoh duši vstrčil, jedno Žrani a sraní!..

A kdyŽ tak horlila' těšily jsú ji a krotily sestry řkúc: ,,Milá brachu,
zvěděly-li by to ony chtíc něco dobrého způsobiti, i samy byšte se svadily
a jiným posměch učinily. Neb není horšího jedu, než kdeŽ se vlije hanění
mezi vlastní přátely. Měřte se jak měřte, ztěžka potom dobře s sebú jsou,
neb vědí povahu svú a potom se sebe střehú. A iidé řÍkají' Že když přítel
o příteli praví, Že to jest jisté, neb jeho věci svědom jest, ale což cizi na
ciziho, to jest jako z domnění a lidských klevet, a ti po svádách potom
spolu lépe bývají než prvé; ale mezi přátely jest to ohavné. Protož mne dle
vděk přestaň těch řečít..

Lež se k tomu přimluvÍ: ,oSestro najmilejší, já rozumím, že hněv tvuoj
jest pro mě; prosím, nehorli o to a nevaž sobě tak příkře těch věcíl Učiň
tak dobře, jakoŽs počala, i dokonajl VaŽ tu práci s námi a já tě opatřím'
jak sama chceš, byť mi bylo i tu sukni poslední pro tě zastaviti; nedámt na-
loŽiti nic tvého, neb známat sem já v hospodách, mnohoť na mé slovo dadí.
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od čeho pěkné ř'eči hospodáři podati a slíbiti aneb kázati úrok připsati na
protrávené věci _ počkát rád tím déle, když jedne jemu lichva lichvu po.
nese. Mněť se zdá podobné i slušné a neškodné, abychom vstanúc a nemeš.
kajíc tím spíše pospÍšily a k nim se vypravily, poněvadž toho žádají, však
ovšem slušné jest. Neb vŽdy pravím tak, jakž jest: jsút nás starší a před-
nější místy, máme se proti nim míti podlé starosti a stavu jich. Neb jest
přísloví: Cti cného z ptáva, pro toho, jenŽ čest tozdává, téhoŽ se zase do.
stává. I není škodné; prosím, povol, zmilitká sestřičko, a zasměj se! Učiň
s dobrú myslí, neb bych viděla co, že by scestného bylo a tvého hanebného,
věř mi, žeť sem na tě laskava, že bych sama k tomu nesvolila i vlasuov
podlé tebe nasadila...

Jižvece Lakomství: ,,Již já tobě k vuoli učinÍm, ale to bohu přisahám,
že jim k vůli nohú bych nekročila... Jíž Snrilstvo vece: ,'Ale bychom tě
nesly, Že by se tobě i nám dosti stalot Ale nehněvajíc se podiž, ať se nemešká
sestra Lež a poví jim i nám svú příhodu, neb by daremná řeč byla, i téměř
jednú prací tam nám všem poví a zjeví příhodu a nesnáze své... I povolÍ
jim k tomu Lakomství. Tehdy se braly s pospěchem, až i sebe došly.

Tu t o  č t y ř i  s e s t r y ,
Smilstvo, LakomstvÍ, Lakota, Lež, jdúce cestú, rozličné rozprávky sobě
rozprávěly, kaŽdá svú rozprávku, až jsú přišly k Pýše sestře i k jiným,

a kterak jsou je přivítaly. - Kapitola 42.

I(dyž sú šly cestou, tu rnnolré řeči směšné mezi nimi jsou se dály a roz-
právky, neb Smilstvo rozprávíše o freji, jaký se jí příhody staly a dály, Že
,,jednú přihodilo se mi tak, že milovali sme čtyři jednu, a když sme k nÍ
přišli, tehdv ona vzhlédši rra jedn<lho i vece jemu: ,Ach ach, co sme se
dávno nevidělit. Druhému podavši ruky: ,Nať, rta tom má ruka, toť beru
k své vířel. T.řetímtl vece vstúpivši mu na nohu: ,Nedbaj, brachu, coť se
mluvít. A čtr'rtému na ramena hlavu položivši: ,Nebudeť žel služby tvé, to
vězl. Který se z těch najlépe měl, tu rozprávku dopověděvši, nuž. vy pravte
také!..

.fehdy Lakonrství vece: ,,Jeclnou přilrodilo se jest, Že šeňkovali jsou
spolu vlk a čáp víno. I což koli pili sedláci' to, coŽ kolivěk vlk na řad nosil,
to vše na vruby a na roky dával a věřil. A když s ním o to čáp mluvil řka:
,Proč jim věříš?., vlk řekl: ,Nedbaj, tot jsou mí jistí' vímť já' kterak svého
dobytit. Ale čáp vŽdy nechtěl jest, než za hotové, a maje měšec na hrdle
kladl jest do něho. A když jest víno vydáno, i učinili sou počet mezi sebou,
tak že hotowých byla pravá polovice a na dluzích tolikéž polovice jako
hotových. I vece čáp: ,Milý vlče, tys věřil _ užívaj svého, a já sem nechtěl
_ já LéŽ uživu hotovýclr!. Na tom i přestali. Tehdy vlk šel jest k sedlákuom
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do vsi i upomÍnal jest je pěkně, aby jemu propité vÍno zaplatili, a oni jemu
hrdě odpovídali, že nemají nyní čím a Že í nechtí. Vlk vece horlivě: ,Ne-
dáte-li nám, budem svého dobývatil. Sedláci se rozhněvavše, i počali vlka
bíti a psy naň štváti, tak že sotva s duší jej pustí. Vlk utekl k lesu, slíbí, Že
víc ve vsi nechce perkrechtu sobě kupovati a Že svého dobývati chce. A od
té chvÍle koně, krávy, svině, ovce, kozy, i eož muoŽ, jim' sedlákuom, béře,
i husy' a svého dobývá, i pánuom ve dvořích škodí, že od sedláků nechtěli
jemu spravedlivého učiniti. A tak vlk tu nepřizeň probo má a škodu činí.
Ale čáp zachoval se jest sedlákuom, i podnes jemu přejí ve vsi býti a na
stodolách svá hnízda má. Neb jest od nich hotové vza| i nemá s nimi oč
zacházeti. Ale však jest téŽ těch peněz nepožil, neb jest letěl přes jezero
maje měšec s penězi na hrdle, i utrhl se jest jemu rněšec a upadl do močidla.
Pro tu příčinu i podnes čáp chodí po močidle a jezeřich hledaje měšce,
a kdyŽ žábu najde, mní, že jest měšec, a kdyŽ hada, mní, Že opasek z měšce...

Tehdy Lakota vece: ,,Já vám povím směšnú také, a tak jest jistě, Že
stalo se jest, že po té nepříznimezi sedláky a vlkerrr, jakoŽ povědíno jest, že
psi srozuměvše, Že sedláci jsou vinni vlkuom, i vece: ,Proč my s vlky
válime a pomáháme sedlákuom vědúc, Že vlci podobenství rrašeho jsú
a muožem z jednoho pokolení býti? Skrze to mnozí i hrdla i zdraví od nich
ztratíme. Nečiňme toho víc, ale učinÍme s vlky smlúvu a sjeďme srokujíc
se s nimi.. A kdyŽ se to stalo a jsou srokováni, i vypovědí ty všecky řeči
mezi sebú, proč se vadí a proč jest to, aby konečně na se nečelili, že oboji
z toho lepší bydlo mohou míti: což vlci zdáví bez překážky a po nich zů-
stane, Že to psi snísti mohou bez domrrění na se. A tak ty všecky kusy osálrše
mezi sebú listy a úmluvy sepsané učinili a sobě slÍbili. I myslili, komu by
těch úmluv svěřiti mohli a měli. Hledavše mnoho věrrrýclr věřil,elův ne-
mohli Žádného tak hodného k tomu najíti jako kočku, neb ta v noci i ve
dne vidí, jakož jest o jejím přirozeliv jedněch knihách psáno etc. I svěřili
jí toho pokladu, aby toho věrně chor'ala a každé straně vydala, kteréž
by toho potřeba byla. Kočka učinivši to a přijavši na se,islíbíbez porušení
to schovati a o tom péči míti, a tak to vloží v jeden kout tajný' kdeŽ by
lidé nikoli toho dojíti nemohli, nadějíci se toho, Že jest tím bezpečna. Nalet
myš všetečná všecko ohledati chtíc i ve všech koutích shledávajic přihodí
se k tomu a uhlédá v škulině listy a smlúvy ty. I chtíce je přečísti, nalet
byly papírové a pečeti se selnuly, nemohúc písma viděti, i poče hrýzti, zďa
by do prostředka vjíti mohla a tu smlúvu uhlÓdati a zvěděti. Potom po
mnohém času sedláci počnú škody bráti, psi jako nemocní chodíc, nechtíc
na vlky pomáhati. Sedláci tomu srozuměvše honili' psy preč od sebe, nechtíc
jim jisti dávati, ale psi súc hladovitÍ udeřili na vlky a tak je rozehnali.
Vlci opravivše se vece: ,Vidite-li, že jest jich mnoho, ale jsú rozličné barvy,
jedni červení, druzí bílí, třetí černí a čtvrtí peřestí a tak rozličných barev
a my sme všecko šeři. ProtoŽ majíc pravdu, poručíc se pánu bohu udeřme120
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na ně!. I zdávili psťr mnoho. Psi jsúc rozražení a ztra|ivše jich drahně,
želeli jsú náhlého skutku. I obeslali vlky z smlúvy napomínajíc. Vlci Žá-
dali, aby smlouva poloŽena byla a čtena. Psi žádali kočky, aby ji přinesla,
ale kočka nevědúc, co myš rrčinila, i přinese listv zkažené a písmo vytrhané.

725 Vlci vidúc to, shlukše se, i roztrhali ostatek psů' jichž málo zůstalo uteklých
domuov; a pro tu příčinrr pes kočce nepřeje a kočka myši, ale ulrohá myš
bojéci se kočky vžcly zajdúc do kúta škrabe, škrabe, zda by listy zase na-
psati mohla."

Když dopoví tu rozprávku' tehda LeŽ sama vece: ,,Ač sem já v nesnázi
13o a v při těŽké a myšlení na mne jest, však proto chci ráda také pověděti

krátkou, ale dobrou. Když zmítrka byla o vlku, také o něm něco povím.
Na boží milosti iá' kdyby vlka nebylo, s těŽkem bych já již na světě byla!
Jednoho času udělala sem se kupcem i jela sem z Vlach i měla sem několik
turkusů a zafírů, diamantů a rubínů etc., drahně toho. Jakož znáte, chtěla

135 sem toho také svýnr za dobré odbyti. I kdyŽ jedu v jednom nebezpečném
mistě, trefí na mne zloději, ti mě obloupí, poberou mi všecko. Tehda jeden
z nich otevře tu krabičku, kdež to drahé kamení bylo, dí k svým: ,Tutoť
zajic|eži| Neslušíť nám toho kupečka živiti, aby se na nás nevyjevilo, neb
jsou tuto drahé věci.. I všickni se k tomu shrnuli a zveselili se kromě

710 jednoho, který mne držal' a ten byl zlatníkem někdy. I zavolá na své: ,Ale
poď sem někdo' ať já také pohledím na toho ptákat. I přijde jeden s cepy
(za to mám, že jsou byly toho slepce Žizuy1:,Budeš mÍti brzy snídaní,
kdyby jedne chřen měll. Tožť ten zlatník hledí pilně i dí: ,Ó, nějaký tě to
pravý, však jsou to kameni falešní a sklo!. A tak se oni radi, aŽ dva pryč

145 pošlí, a mne se vytazují, kde sem to kupovala a talr dále etc. I přijdou ti
zase as v hodině i nesou s sebou sud. Milý pane' co to bude, myslím sobě.
I vezmou mne, vsadí mne do toho sudu jedne v košili a tam mě zabednÍ
a spustí mě s jakéhos vrchu, Že já div Živa zťrstanu. Než chvála bohu, že
byl špunt v tom sudu, abych se nezadusila. Ioť já v tom sudu sedím co

150 ománrená, stlučená, všecko mě všudy bolelo. I když odpočinu a vokřeji,
volám, křičÍm, nic se dovolati nemohu, i udá mi se špuntem pohleděti,
i uhlídám vlka velmi velikého a ten se vŽdy ke mně přibližoval, až ke mně
tak k sudu přišel i vŽdy čeníchal, a já mlčela. I tak ten vlk tu se obracel,
až ma kus vocasu špuntem do sudu vešlo. A já chytím jej za ten ocas,

155 držím tlze, toŽt ten vlk běŽí se mnou a s tím sudem tak dlouho, až děkujíc
bohu ten sud se rozrazi a já vlka pustím a sama se k svým beru. To máte,
byt toho vlka nebylo, tehda já na světě nebyla. Kdyby další cesta byla,
uměla bych vám trefnou kuklici strojiti. Ale jiŽ vidím obydlé paní sestr,
i poďmež spěšnějíl..

160 Po těch mnohých řečech jich přišly jsú do pokoje, kdež Pýcha seděla
v své slávě _ náramně pěkně připraveno bylo zlatohlavy, přikryto koberci
_ před níž rumrajch byl od všeho světa stavuov, podlé které seděly Hněv,
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Závist, Nenávist a Lenost. A když jsú vstúpily sestry jich Smilstvo, La.
komství, Lakota a LeŽ, povstaly a přivítaly se vespolek. Tehdy Pýcha

165 vece: ,,Vítaj, sestra milá, se všemi jinými sestrami. Co jest potřebí tobě,
chci, ráda majíc sestry tyto naše milé, to slyšeti, co jest koli tobě potřeb-
ného, a bude-li což koli takového a jistého nám všem škodného, chcit ráda
raditi pomoci, coŽ najdál budu moci, pokadŽ rozuměti mohu. Protož posaď
se a odpočiň a oddechnúc prav bez strachu, coŽ jest na mysli, nebojéci se

t70 žádného. Neb sme tuto vše svoji, a kdeŽ sú svoji, jest snadné mluviti
a jednati, neb se prorady nebojíme... I posadily se pořádně, jakož jest
světským lidem obyčej v radě se posaditi. Najprvé seděla Pýcha jakožto
najstarší a najvzácnější' podlé ní Hněv, potom Závist, podlé ní Nenávist,
potom Lakomství, podlé ní Lakota, potom Lenost, a Lež posadily proti

t75 sobě postavivše jí stolici kobercem přikrytou, aby svú příhodu mohla svo.
bodně vypraviti bez překážky, aby ode všech sestr slyšána mohla býti.

T u Lo  L eŽ  s ed i c im  s e s t r ám  o znamu j e ,

co jest ji potkalo a kterak jest povolána před ducha svatého a z čeho
Pravda ji pohnala a žaluje. - Kapitola 43.

180 Lež otevřevši usta vece: ,,IJ milých přátel jest lékařství, ač koli naj-
upřímější jest nárn samým se opatrovati kaŽdé samé o sobě. Však, najpocti-
vější paní, budeme-li ze spolka hleděti svého dobrého, všech spolu naše
sláva růsti bude a den ode dne rozmáhati se budem. Pakli se roztrhnem,
to, což sme dávno s úsilím v světě shromaždily atéžce zpracovaly, daremně

185 a hanebně od sebe odjíti dáme. Paní najmilejší a velice moŽné, pamatovati
muožte každá z vás, co nesnázek a prací jste poměly, než jste sobě tento
svět k vůli připravilyl Cos ty, paní Pýcho, potrpělas nepřízní pro první
počátek Luciperuov! Co ty, paní Hněv, pro Kajima s Ábelem! Co ty, paní
Závisti, pro Jákoba s Ezau! Co ty, paní Nenávisti, pro proroky od židuov!

190 Co ty, paní Lakomství, od Davida, když jest lid boŽí četl, lakomství v tom
maje! Co ty, paní Lakoto' pro Adama, když jest jablko snědll Co ty, paní
Smilstvo, pro Šalomúna, jejžs k modlám přivedlal Co ty, paní Lenosti, pro
Saule, kterýž lenost v službě boží měl! A tak, všecky paní, Vaší milosti se
mnoho příčin a prací přihodilo, neŽ jste způsobily běh svuoj k vůli sobě

195 a lidi na tom světě. Rozpomeňte se na to, že žádná Vaše milost obzvlášt
beze mne jest svých věcí nepůsobila, neŽ každá ku potřebě své mne potře-
bovala. Jávždy jako poslušná a lékařka každé rány vám všem hotová byla
sem, nikdy neodpírala ani se čím zanepráŽďněla; časy' cesty neb necesty,
času neb nečasu, déšť, slota, noc, den, búře, zima, nechvíle, pokoj, válka,

200 stráže osazené, oheň i pušky i praky - nikdyž rni nic pro vaše dobré nepře-
káželo, s poslušností sem vždycky hotová byla, vidúc v tom povolnost
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vaši, Že stojíte o rozmnoŽení své a podrnaněrrí světa tohoto; a to jest stálo
mnoho let, jako let na puol šesta tisíce a některé k tomu, totiž až podnes,
jakož koli sme všechny v torn veliké překáŽky měly od mnohých, kteréŽ

205 buoh nám na probivenství posílal jest skrze patriarchy od Adama prvního,
od Noe, Abraáma až i proroky. Potom nemoha nám skrze ty odolati, i poslal
jest syna svého. Ten zůstavil jest apoštoly, kazatele, doktory, kteřiž ne-
toliko usty nám škodili, ale i psáním zůstavili pamět svou, chtíc nás zkaziti
a nás potrrpiti, divy činíc, zázraky a příklady, tak abychom my za nic

210 jmíny nebyly. Vy všecky, kaŽdá v své při mnolré jste ťrsilé a práce měly,
odpírajíce a bojujíce proti takovému nátisku, tak Že všenr vánr, jakož mi
každá zvlášt z vás toho posvědčí bez meškání, ničímž se nezanepraŽďřrujíc'
ochotně sem pomáhala i podnes, tak však, že ač koli sme mnoho protivenstvÍ
měIy, ač jest málo naše pře skrze některých vrtkost a nestáIost polehčena

215 a něco utištěna lryla, však proto ve mnohém a větčím dílu světa vŽdy sme
vejvoděly, nikdy se nepouštějíce jako svého vlastního dědictví. Neb i po-
dnes známe, že mnoho jest lidí dobrých na světě, ješto nás se přídržejí, po
nás jdú, nás neostanú pro nižádnú věc. JakŽ koli však tuhé věci na nás
skrze mnohé přicházely jsou, jakoŽ o tom písma vám i všemu světu známa

22o jsou, ješto sme mnoho zámutkův a starostí pro to mívaly, však najtužší pře
tato jest, mezi sebú pravdu povědúc, ješto jinde toho sluší tajiti a s tínr
mlčeti a toho příti a se varovati s tÍm jako s prachem puškovým před jiskrú.
od Krista jest na nás přišla, ješto jest ten proroky doplňoval, sám učil,
příklad dával i sebú dokonal, ješto jest jisté a samyto známe.Kteréž mnohé

225 učené v písmě známe, tepruv jest jim zrak otevřel, mnohé hruozami a divy
jest ohromil a krále a knížata, královny a kněžny světské a naše následov-
nice od nás jesb odtrhi, jim jest příklad dal, svého následování jest položil
dostaiečné stálé, ješto skrze všecka učení a pisma žádného sme zmatku
a škody, což já kdy sem rozuměLi mohla, tak škodného neměly jako skrze,

230 rrěj, neb jej všickni pravýnr bohem a synem božím seznávají a mnozi jiŽ
seznali jsou. Já to zrrajíc znamenitě, jakž koli sem mohla a skrz koho koli,
skrze židy učené' skrz pohaný, skrze ženy i lidi světské i všelijakých stavů,
s pomocí vaší, sestry milé, protivila sem se tomu i odpírala. Proti tomu jsúc,
mluvíc, šepcíc, i jakž sem najlép uměla, odolati sem tomu rremohla, neh

235 tuhého mi jest svědka na duovod ukazoval, to jest clucha svatého, kteréhoŽ
vliv na apoštoly kázal jest jirn mluviti jazykem, jemuŽ každý jazyk rozuměl
jest, proti nimŽ sem zůstati nemohla. A znajíc já' že Múdrost nechce se mnú
býti a proti němu odpierati se mnú nechce, musila sem se k Chytrosti
utéci; ta mi jest mnoho dobrého učinila, že sem mnoho domyslů skrze ni

240 vza|a a tu při vždy rušila, kteráž mně i vám škodna byla. Znajíci již mnohé
příhody a povahu té víry Kristovy, že již tak utvrzena jest a pevně se drží
a že nižádné cesty nemám k zvelebení svému i vašemu, sestry milé, mnoho
sem tesknosti a práce měla mysléc, kudy bych to zkaziti mohla. Sem i tam
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215
rnysléc srozuměla sem, Že Pravda, kterúŽ v nebi za kněžnu počítají _ jiŽ zde
řéci muožem, jak chcem - ty stavy, kteréŽ v zemi jsú, sama zříditi chtěla
a zřídila a najvětší doufání sobě v duchovnÍch položila, ukázavši biskupa
jednoho za náměstka božího na světě, tak aby jeho všickni poslúchali a po
jeho následování chodili, způsobila míry Živnosti jeho k spasení příkladu.
To vědúc králi a knlŽata, po něm pochýlili sú se a obrátili, a zvlášt ten stav
dělný jako osel, ješto, by pro to nebylo, že zemi těŽí, nebyl by hoden pro
svú sprostnost na světě trpín býti. Neb děj se jaký koli div nový, tehdy oni
hned - pravdu povÍm - první k tomu jsú a hned se stádem Ženú, a jest zlý
i dobrý, neb jsú s nimi na chvíli a s námi zase hned, jediné že zase pokoj
majÍ, uživem jich, v čem chcem. KdyŽ sem tomu srozuměla, snaŽila sem se
k tomu se vší pilností, jakož vám, rnilé paní sestry, svědomo jest, rozdělivši
vás k každým stavům, jakŽ sem najlépe uměla, tak abychom se všickni
snažÍce to naše z|é za č,asu zkaziti mohli a radši nepřátel našich zkázu viděli
než oni naši. Najprvé k stavu robotnému přivinula sem tě, paní sestro má
milá, paní Závisti a Nenávisti, tak aby oni mezi sebou záviděli a jeden dru-
hému nepřá|, coŽ se jemu urodi, kdy jemu buoh dá, Že jednomu než dru-
hérnu lépe v hospodářství stojí, nenávist aby mezi sebú měli, že tudy
zkaŽeni býti mohú; nenávidě jeden druhého pánuom svým aby na se žalo-
vali, se nezpovídali a bohu odpírali' skrze to aby na ně buoh války, nepo-
koje, utískaní dopouštěI. Králuom, kniŽatuom přidala jsem vás, paní sestr;-
milé, jakoŽ toho důstojny jste, k najvzácnějšímu stavu, totížTvú milost,
paní Pýcho, paní Hněve, paní Smilstvo, tak abyšte vy ten stav držely, neb
vám sluší panovati v rrěm. Aby ty' paní Pýcho, z jednoho do druhého krále
chodila, z knižete do knÍžete, a mezi nimi a jich důstojenstvím rozdvojo-
vala, který nad kterým má seděti, který kterého toto ono zboží chce míti
a tyto zemany, tyto služebníky, tyto krajiny, mince z|até i stříbrné, jeden
na druhého aby se vznášel. K tomu, paní Hněv, Tvú milost sem přidala,
když by paní Pýcha toho v mysli pozdvižené proti druhému způsobila
a oni proti sobě když by se pozdvihli, aby Ly dorazila a podnítila, tak aby
chudý bohatý užiti mohl, aby služebnikuov potřebovali jeden proti dru-
hému, aby přijal pěší' jízdné, hrady solrě sobil, zámky děIal, na nich lidí
hojnosL bylo, tu aby všelijaká kratochvíl byla, hudba' pišťba, trubači,
bubeníci, krčmáři i všelijací tantéři a hry kostečné i jiné, v nichž se lidský-
úmysl kochá, krácení chvíle, a z toho sváda, vraŽcla, rvaní za vlasy i mnohé
soudy a hrdosti v hněvu nezkroceném. Neb když jest taková sběř pospolu,
hodné jest vám, sestry milé, při tom býti a to spravovati. A kdeŽ se ty věci
dějí' paní sestra milá, přidala jsem tě, paní Smilství, k témuž stavu. Neb
ty kráIe, knížata, chudé i bohaté proti sobě zbuditi muožeš, srdce rozličně
obrátíš, onomu se zdá, Že pro ni bohat, onen že pro ni rohat, onen by se bil
se třmi, onen se bude vaditi' šúlati, až i hlavu obrují mu i zuby vybijí'
mnohý na deseti kyjích poleží. A tak mi se zdá, že námi má spravován

255

260

265

275

285

36r



býti ten stav. Třetímu stavu sem přivinula Tvú milost, paní sestra Lakom-
ství, z toho, že Pravda naučila jej žebrati a žádati, aby, což jemu dají,
schovati měl a žáda| a Žebral více vždy. Neb mnohokrát měl jesb dosti
dnes a zítranic, i naučila sem jej chovati, aby den ke dni rovnal, neb žádný

290 moudrý to hospodář není, kterýž dnes slaniny v hrách v|oŽi, a zitra má
k souseduom pro půjčku jíti neb kúpiti. I jest hodné tomu stavu, aby se
zásoboval za času tebú, paní ses|"ra milá, a kladl na hromadu. Též k tomu
stavu sem přivinula tě, paní Lakoto, neb by ten stav nejedl a nepil hojně,
nernohl by pracovati' a tak sluší, aby v hojnosti byli ve všem skvostném

295 pití a jídla hojnost měli. Najposléz sem způsobila sama, abych všecky
stavy sama podlé vás spravovala, jako hotový a neustalý posel od jednoho
k druhému ráda sem chodila, vám, sestry milé, působic čest i úžitek. A když
sem to zÍidíla, ješto ste toho svědomy a dávno v navyklosti a v drŽení,
i srozuměvši, že by nás z toho toho Krista učenÍm vyvésti chtěli i jeho po-

30o čítajíce se sluhy, sama vpadla a způsobila sem, Že opět dáno jest zboží
kněžím skrze Konstantina císaře a radou vaší a potvrzeno jest bullemi zla-
tými a majestáty na osličí kůži dobře široké, protože kněžstvo jako osel
nésti má, a za ten dar na osličí kůŽi vzal jest, na kteréhožto mého způsobení
a dání přijali jsú všickni duchovní jako jistého a zapečetěného nadání. Neb

305 co jest platné napsání a listy bez pečetí? Jako jich kníhy na chudobu:
píše je, kdo chce a kdy chce, a držÍ, kdo chce. Ale já sem způsobila, kdož
by nedrŽal, aby pokutu zlaté položil, tak aby mé psání a dání na tanL ne-
bylo, ale pevné, aby se bojíc mne drželi, protiviti se nesměli. A když sern to
způsobila, tehdy Pravda, ta jistá kněŽna _ ale já ji za kněžnu nemám, nebť

310 jsem u ni v drahé léta nebyla i ovšem v laciná nebudu - rozhněvavši se
o to způsobení mé, kteréŽ já vŽdy řídím a působím, aby svět stál a veselý
byl' i t'áŽ Pravda svolala jest sestry své a tak mne jistě špehové zpravi|i, že
s nimi se jest radila, sjížděla, mnoho písma před se brala, aŽ jest i přišla
před slavnost trojice svaté, Žalujíci na mne' že bych já jí jejího chotě vzala

315 a v její se dědictví uvázala a v jejím se sobila. K kteréŽ žalobě její já jsem
byla obeslána od boha nahoře psaného a stála sem tu slyšíc žalobu její, že
ktetýž rozum na mne jest, žalovala takto a takto, jakož nahoře psáno stojí,
až do konce. Tu sem k tomu odpovídala a Žádala pro vše právo, abych se
s svými poraditi mohla; též vše sem pověděla, jakož nahoře v odporu stojí.

320 A kdyŽ sem to před bohem opověděla, tehdy mi jest přál, abych se s vámi
shledati mohla a o to rozmluvila. Však to mi jest přikázal a na mne se
uhrubil, že mi jest kázal na ten den vŽdy státi pod tou pří ztracení. I jest
těžké k tomu státi, zdávna zdobývavše náklady velikými pracemi i péčí,
máme-li se toho dáti tak lehce odsriditi. Neb rozumíte, Že Prar'da půjde

325 s sr'ědky, a ti, kteréž ona ku pomoci vezme, jsú s její strany a těm v nebi
mnoho věří; strach podlé svědomí jich' Že při ztratíme a samy k hanbě
i škodě přijdeme. Pakli nestaneIne' tehdy podlé propovědění a odložení
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roku pře jest naše ztracená; i máme-li při ztratiti, nesoudÍc se o ni, jest
těžké. Protož raďte, pani a paní sestry najmilejší, neb se vás všech i mne
dotýče a jest potřebí - neb jest staré přísloví: ovce střihú,kozi řit lupá
- abychom toho pojednú neztratily, coŽ sme dávno dobyly. Neb ta Pravda
pod pěknú řečí a pod tichú postavú ráda by, by jejÍ vešken svět byl. To
jest má potřeba, o niž sme svolány...

To řekši poče čelo protírati sobě. JÍž Pýcha vece: ,,Jistě jest věc pilná
a potřebí nám potazu; jest nač mysliti, i nám sluší jí raditi...

I po bradýře pro holiče -2 zasadí se usadí se - 4 službu suú praotc poroučejíce
se vám - 7-8 že bg jinačejší nepravdiué tůčkg od tebe smgšIeng bglg žes ';indy také vy-
myslila leccos nepravdivého, Že jsi vymyslela i jiné nepravdivé vytáčky * 9 kumštg
kousky - 77-72 uaší cti i iich a dobrémuk vaší i jejich cti a k užitku - 13 naloží, ač
pilnějšt přilde lyna|oŽí, nastane-li nutnější potřeba -75 Lakota Chtivost, Obžerství_
17 chce přtlišnému račení ďá se moc prosit - 18 oše ohod dobro vše, co je přiměřené,
je dobré' všeho s mírou (srov. zde v 1' sv. na s. 97) - 18-19 Ďg na ni přišIo kéŽ by
ji postihlo _ L9 že bg paterým tré přikrýuala: že by žila v chudobě - 20 sué uuole své-
vo|e; ješto na ni na nižto, a na rri _ 22 bg ngní. u sliug Óylo kdyby byla doba, kdy
zrají slívy; pod dřeuem pod stromem - 23 pro shnÍlosÍ pro lenost; bg nesměla neodvá-
Žila by se, neodhodlala by se _ 24 škoda zrostu a podobg i kdyŽ by bylo škoda pěkné
postavy avzeztenl

29 měřte se iak měřte i kctyŽ se sebevíce smiřují -30 se sebe střeht7 dávají si na
sebe pozor _ 37 ieho uěci suědom iesÍ jeho dobře zná - 33-34 mne dle uděk kvůli mně

35 se přimluoí připoji se _ 36 nehorli o Ío nerozhorluj se pro to - 37 uaž tu prdci
odhodlej se k tomu, dej se do toho; lcí tě opatřtm budu o tebe pečovat _39 dadí d'a.
iI _ 40-47 kdzati úrok připsati na protrdvené uěci ďát" pt1kaz připsat útratu na dltrh s
ťrrokem _ 4L iedne jen' Iíchva úrok z půjčených peněz - 42 podobné náleŽité, slušné,
vhodné _ 44-45 isúť ruis... předně jšt mísÍg jsou na vyšších míst,ech neŽ my - 45 se pro-
ti nim míti chovati se k nim, vůči nim; podlé starostť podle stáří - 46 cti cného z prd-
aa cti ty, kdoŽ toho zasluhují; zase zpét (k němu) - 47 zmílitkti milá, rnilená _ 48 toé-
ho hanebného k tvé hanbě, škodě - 49.50 bgch ulasuoa podlé tebe nasadila nasadila
bych pro tebe své vlasy' tj. svou hlavu

53 dosíi jak náleŽí; podižpo1ďjen - 55 iednú prací při jednom, natáz1 pouoli
svolÍ

62 rozprdvíše rozprávělo; o freji o miloslných přihodách -65-66 toťberu k sué
oí.ře ďávám čestné slovo na to - 67 nebudeť žet nebudeš litovat

77 na řad nosíl nosil a zaznamenával jako ťrtratu .72 naurubg ana.rokg ddnal:
dával na dluh (dluh se zaznamenával vruby na dřevě a byl splatný v určité lhůtě);
oěřil dáva| na úvěr - 73 jistt bezpeční, dobře známí _ 75 učiníIi sou počet mezi sebou
vyrovnali se, provedli vyúčtování _ 76 tolikéž rovněŽ _ 78 užiuu uŽiji - B0 horliuě
rozhorleně - 83 perkrechtu sobě kupouati platiti daň z vinic, což opravňovalo lr če-
pování v7naz vlastní úrody - 86 sprauedliuého učíníti dopomoci k spravedlnosti _
89 zachdzeli jednati; jest nepožil neuŽil - 90 do močidla do močálu

94 po nepřizni po roztržce _95 srozuměuše poznavše, vidouce; jsouuínni u|kuom
prohřešili se proti vlkům; uece (absol.) pravili _ 96 udlíme bojujeme; podobenstvÍ na-
šeho isú jsou nám podobni _98 sjeďme srokuitc se sjeďme se k jednání - 7oo abg na
se nečelilí aby nebyli proti sobě, aby nebyli v nepřátelství - 102 tg ušeckg kusg
osrÍftše shrnuvše všeehrry projedrrávané body - 704 oěrných uěřitelťtv spolehlivých by-
tostí hodných důvěry -105 hodného vlrodného _ 106 u jedněchltnihd'chpsdno: natáž-
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ka na středověké spisy usi|ujicí o poznánl přírody v rámci dobového vědního zájmu,
tzv. bestiáře atp.; naráŽl.<a má patrně ironický význam _ t7o toho doiíÍi dosáh-
nout toho 1 nalet a hleďte, avšak - 112 uhlédd spatří - L73 bglg se selnulg slepily se -
116 no alkg: tj. honit vlky -778 opraoiuše se kdyŽ se vzpamatovali - 119 peřesÍí pes-
t,řÍ, strakatí - 721 rozraženi rozehnáni; drahně mnoho _ 722 obeslali olkg poslali pro
vlky, povolali vlky k jednání; z smlúug napomtnaiÍc upozorňovali na smlouvu' při-
pomínali, že mají dbáti smlouvy _ 123 položena předloŽena

130 mgšIení na mne 1esÍ mám přenrýšlet - 132 na božt milosti bůh mi svědkem -
134 Íurlcusů a za|trů. tyrkysů a safírů - t35 svým za dobré odbgti ve vlastní zemi pro.
dat za drahé peníze _ 137-138 tutoť zaiic ležt zďe je to hlavnÍ . t38 živiti nechávati
na Živu _ 742 že jsou bglg toho slepce Žtztcg: naráŽku pronáší Lež, označenÍ ŽiŽkových
cepů jako zbraně lupičů představuje proto mÍnění protivniků husitské Pravdy -
742-143 budeš mtti brzg sntdani, kd"gbg jedne chřen měl smysl asi: brzy ti bude horko'
my ti to osolÍme _ 743 jedne chřen jen křen - 743-144 něiaký Iě to pravý to je mi pěk-
rrě pravý (iron.) - t45 pošIt pošlou _ 749 špttnt otvor pro zátku - 751 udd mi se... po-
hled.ěli stane se, že se podívám _ 758 tre|nou kuklici pěknou kapuci (oděv kryjící hla.
vu); uměIa bgch vdm tre|nou kuklicí sÍroiiÍi smysl: dovedla bych vás vodit za nos zá.
bavnýlni smyšlenkami

167 zlatohlaog.. tkaninami protkanými zlatem _ 162 rumraicň shon' vřava' po-
vyk _ 768 najddl nejvíce _ 771' proradg zraďy; pořddně poďle řádu' po pořádku -
77 6 ug p r ao itÍ vypověděti

779 pohnala k soudu obeslala, zaŽa|oya|a - 180 lckořsÍuÍ lék - 181 se opatrouati
starati se o sebe -182 ze spo|ka společně -184 sme těžce zpracoualg s obtíŽemi svotr
1rrací jsme ďosáůrly; d.aremně bez užitku, zbytečně _ 185 odiíti odejmouti; možnl
rrrocné _786 muožte můŽete; co nesnózek a prdcl jsle poměIg kolik nesnází a náma-
hy jsie měly - 187 potrpěIas vytrpěla jsi - 187.188 pro proní počdtek Luciperuov:
naráŽka na rnýtus o pádu některých andělů (bytostí původně dobrých' které pro
svoji pýchu byly svrŽeny do pekla; Iuci|er : světlonoš) _ 188-193 pro Kaiima
s Abelem... pro Saule.. naráŽky na biblické udá|osti pranýřované křestarr-
skými mravokárci jako projevy působení sester LŽi: Kain (syn Adama a Evy)
zabil v hněvu bratra Ábela; Izákův syn Jákob ze závisLi přiměl tr]adového bratra
Ezaua, aby mu za pokrn postoupil prvorozenství; starozákonni proroci byli za svtl
projevy (maj1cÍ mnohdy sociální přízvuk) nenáviděni a pronásledováni privilegova-
nými vrstvami Žiaů; izraelský král David nařídil sčÍtání lidu, jehoŽ pohnutkou bylo
podle biblické tradice lakomství; pr'aotec Adam snédl z chtivosti iablko ze zakáza-
ného stronru poznánÍ; izraelský král Šalomoun působcním svýclr Žerr ochladl ve zboŽ-
nosti a stavěl modlářské svat'yně; izraelský král Saul zanedbal rituálni zv-vklosti za
llojů s FiliŠtinskými - 190 iest četl sčítal - 193 VašÍ nrťlosÍÍ vám - 794 než jste zpitso.
bilg běh suttoj k uťtli sobě neŽ jste přizpůsobily průběh svých záležitostí své vůli _
195 obzultišť sarna' samostatně - 198 ani se čím zaneprdžďněIa ani se ničím nezaměst-
návala; čc.sy kterákoli doba _ 799 nechutle ncčas, nepohoda - 2o0 osazená rozmístě-
rlé, tozestavené _ 201 pouolnost ochotu, svolení' souhlas _ 203 jako téměř, asý let na
puol šesta Íisíce.. počítáno podle židovského kalendáře, od dornnělého stvoření světa
(r. 3761 př. n. l.) _ 204 jakož koli ačkoliv - 206 Noe.. mytický zachťánce lidstva za
potopy (Gen. 6-9); Abrad'ma: Abralrám, izraelský praotec (Gen. 11,27n,). nemoha
ndm... odolati nemohanás přemoci * 208 zkazitÍ zahubiti _ 209 ylříkladg dbkazy
(boŽství) .2Lo jmíng pokládány -2Lt proti ndtisku proti útisku, útlaku, příkoři -
272 posuěd,čí dosvědčí, potvrdi _274 skrze urtkost... polehčena vrtkavostl, nestálostí
zlehčena, znevážena - 2!6 sme uejooděIg jsme panova|y . 21? dobrých urozených;
se přídržejt drŽÍ se, přidrŽují se; po nds za nánri, v našich stopách _ 278 neostanú nc-
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opustí - 279 pisma spisy - 220 iešto protoŽe; zdmutkilo zármutků _ 222 toho příti za.
pírati to; se aarovali s ÍÍm mít se s tím, na pozoru' hlÍdati toi s prachem pušlcouý'zr se
stře|ným prachem _224 sebú dokona| svou osobou dovršil _ 224-225 kteréž mnohé
učené o pismě zndme mnohým' které známe jako zběhlé v Písmu a v teologických na.
ukách - 227-228 svého následoodní jest položil dostatečné sÍrÍlé učinil je dostatečně
pevnými k tomu, aby ho následovali - 23o seznáuají' poznávajÍ - 233 sem odpirala
stavěla jsem se ná odpor - 234 šepctc šeptajíc' našeptávajíc _ 235 na duouod na dů-
kaz _ 236 každý jazgk kaŽdý národ - 237 zťtstati obstáti _ 239 domyslů výmyslů' vy-
myšlených věcí - 241 utDrzenaiesÍ je pevná, neochvějná . 245 zřtdíti uspořádati -
247.248 abg po ieho ndsledovdnl chodili aby jej následovali - 248 způsobila mírg žio.
nosti jeho k spasent příkladu učinila způsob jeho Života příkladem k dosaŽení spásy -
249 po něm pochýlilÍ sú se k němu se naklonili _249-250 stao děIný poddanský stav _
250-25t iešto, bg pro to nebylo, že zemí těžt, nebgl bg hoden který' kdyby nebylo toho,
že obdělává půdu a sklízí úrodu, nezasluhoval by - 251 pro sproslnosÍ pro prostotu,
hloupost * 252 stddem jako stádo -252-253 iest zIý í dobrý at jest zlý nebo dobrý -
253 ieiliné že jen když - 254 užiuem jich, o čem chcem dosáhneme u nich všeho, co
chceme _ 254-255snažilasemsektomu přičiňovala jsem sc o to - 257 za času za-
včas, v pravý čas _258 přioinu|a sem připojila jsem - 26I stoit dařl se - 27t abg se
ozndšel aby se vynášel -274 abg chud! bohatý užiti mohl aby z toho něco nrěl i chu-
dýi bohatý; abg potřeboua|i aby užÍvali _ 277 krčmdÍí... tantéři hospodštl pova.
leči... podvodníci; ftry kostečné hry v kostky;lidsk! úmgsl lidská mysl - 279 lvdosti
nepravosti spáchané ze zpupnosti; slář sebranka - 280 sprauovati říditi' vésti - 284
se šúIati potloukati se; obruit oškubají' orvou - 285 na deseti kgitch poleží buďe zbit
kyji - 286 třettmu sÍcuu.. tj. ducbovenstvu -287 z toho proto _289 chouatÍ schraňo.
vati' šetřiti - 29o slaníng u hrdch uložt: cbová se marnotratně _ 291 jest hodné tomu
sÍauu hodí se pro ten stav - 293 bg nejedl kďyby nejedl _ 295 naiposléz nakonec -
296 hotooý a neustal{ pohotový a neúnavný - 298 sÍe... v naogklosti a v držení při.
vyk|y jste a dodrŽujete - 299-300 i ieho počitajíce se sluhg i ty' kterÍí se pokládají za
jeho sluhy - 300 upadla sem vloŽila isem se - 301 slcrze Konstantina císaře: míněna
je tzv. Konstantinova donace, podle níŽ svěřil cÍsař Konstantin Veliký církvi svět-
skou vládu nad Římem a dalšimi oblastmi; šlo ovšem o pozdní podvrh' který odha-
Iil italský humanista Lorenzo Valla v 15. stol. - 301-302 bullemi zlatými: listinami
se zlatými pečetěmi -302 majestdÍg.. panovnickými listy; na osličt kťtži: pergamen
se vyráběl z osli kůŽe; zde jc tohoto faktu použito k slovnÍ hříčce - 303-304 na kte-
réhožto...zapečetěnéhonaddnta mé působenÍ na něho (na Konstantina) a darování
přijali všichni duchovní jako pevnou' pečetěmi stvrzenou výsadu _ 3o5 kníhg na
chudobu: miní se asi spisy doporučujlcí chudobu, tj. díla náboŽensk1.ch myslitelů
stojlclch na stanovisku lidových Yrstev; konec věty je snad naráŽkou na jednotu
bratrskou -306 držt dodrŽuje' zachovává -3o7 abg na tant nebylo aby nebylo zby.
tečné, nicotné (tant: nicotnost; srov. lat. tantes - penízek nevalné ceny) -309-310
nebt jsem u nt a drethé léta nebgla i oošem v lacind' nebudu nebot jsern s ní neměla nic
společného v době jeji slávy a nebudu s ní nic mÍt tÍm spíše nyní, kdyŽ je utlačo-
vána - 3|1 abg sÍdl aby trval - 372 iistě bezpečně _ 313 mnoho pisma před se brala
mnohéučenéspisyprobírala(tj. shledávala v nich argumenty) - 3I4 přeil slounosÍ
troiice suaté před slavnou sv. trojici; jejtho cho\ě: Ii. Krista, mystického chotě
Pravdy - 3l5 že bgch. . . se sobila Že bych si počinala jako ve svém' roztahovala se -
317 kterýž tozum na mne jest iak tomu iá rozurním _ 319 u odporu v ob}rajobě _
320 opooěděla prohlásila; iest přdl dopřál - 32L abgch o to rozmluvila abych o tom
pohovořila _322 se ulvubíI se obořil; uždg stdtí v kaŽdém případě, za všech okolnos.
tí se dostaviLi1 pod tou pří, ztracení.: podle tehdeiších pravidel ztrácel při (prohrál tr
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soudu) ten, kdo se v určený termÍn nedostavil k soudu'324 odsúdiÍÍ rozsudkem
zbaviti _326 strach podlé soědomí iťch iest se obávati na základě jejich svědeckých
výpovědí - 327 nestaneme nedostavíme se k soudu - 327-328 podlé propouěděnt a
odložcnt roku na základě ustanovenÍ a odročenl (projednávání) - 330 ooce stříhú, kozt
řit lupti: význarn tohoto přísloví je asi: co se dnes týká mne, zítra se můŽe týkat vás *
332 pod pěknú řečí a pod tichú postauú ačkoli pěkně mluví a je nenápadná -
333 potřeba naléhavá záležitost; o nťž pro niž - 335 .potazu porady

( ZÁvĚR )

Za pomoci Chgtrosti brd.ní se Lež a ieií společnost proti žalobdm Pravdg před sou-
dem, ale Prauda it odpootdd obsdhlýmí teologí.ckopolilickými rozborg jejt obrang. Jddrem
rozhoduil.cí odpouědi Pravdg je rozbor učent o sedmi sodtostech, u němž ukazuje neblahé
pů.sobent Lži na veřejný žioot. Spor je rozsouzen oe prospěch Praudg a stanoveno, že
Prauda se md znoou se Lžt střetnout na poslednIm soudu.

Y zdvěru se autor obracÍ. po úoaze o dobrých a zlých krdlích, založené na biblických
citdtech, znoou s řadou rad na krdle Jířího'

Protož, ó králi jasný, buďte tobě ti mužové milí, kteříž tobě v tvých
rrrladých letech i nyní v ničemŽ nelahodili, a|e coŽ na tobě a o tobě škodného,
vždy nemlčí a směIe povědí, kteří tobě o čest a slávu tvú se starali a jí do.
pomohli, kteří věrně v neštěstí tvém při tobě stáli a tobě pomáhali, kteří
soudy spravedlivé činí, kteří nákladuov svých pro tebe nelitují, kteří tě
k milosrdenství napomínají, kteříž žádaji, aby ode všech milován byl
a všickni aby se u tebe tak měli, jako oni mají se, kteří mužského srdce
pro př.i tvú a vlasti tvé hrdla svého nasazuji a nelitují, kteiíŽjednoho jazyka
sú - což jim v srdci, to i v ustech, kteří nehledí osob, ale v upřímnosti k kaž-
dému se tak mají' jak kde přísluší, kteří tajnost zachovávají a tím se ne-
velebí s pěknú chlúbou, co u tebe obdržeti mohú, ani bezděk aby tak učinil,
míti chtí, kteří tě napomínají, aby s přátely přátelství, sliby i všem přirčení
držal a zachoval, kteŤiž obec víc v^žiti velí a radí než osoby své i osoby
jiné stranní, kteří víc tobě radí, aby láskú lidskú k sobě panoval neŽhroz:ú
a bázni, neb láska bázni pomíjí, ale láska milostí pominúti nemuož, kteříŽ
tak chudého v spravedlivé při tobě vážiti velejí a radí jako najznameni-
tějšího tvého pána neb milostníka, kteří na pána boha pomnieti velejÍ,
jej před oči klásti napominají a v tvú povýšenost doufati nedaji, kteří
potomní věci, jenž po tobě vzpomínány budou a zůstanú, předkládají;
rádce takové sluší míti, takové milovati, takovým věřiti, takové za poklad
položiti, neb krále neomylují; ti nezklamávají, ti k tesknosti mysli nepřivodi,
ale zdravú radu dávajíc králi před ním i lidmi i bohem vzácni sú. Protož,
ó ty, králi, již tyto knÍhy ode mne sprostného maje, v nichŽ pod příslovím
podlé předmluv mých položil jsem sprostnosti své hádky a slova rozličná,
kteréž ty, králi, i kaŽdý jiný, ač vážiti bude chtíti, najde úŽitku k duši,
k světu i k věčné paměti a zůstalému bytu; i rozvážíš všecko, co k duši
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přísluší, co k těIu a co po tvém Životě, jenž tě mine, zůstati muož' a poklad
tvůj bude k duši, k tělu i k světu. Neb nehleď na to zrcatllo, jenŽ se nyní
drŽí před očima tvýma, hluk lidí a zástupové, bázei, slovo královské; však
před tebú jiným téŽ bylo, i víc se dálo. Kam se ti poděli, kde tě zrcadlo,
v něž sú se vzhlédali? Rozbito zrcadlo, tvář zhrubla a zškareděla. TéŽ se
tobě stane! A co za tebe bylo dobrého, připomínáno bude, a co zlého,
dvakrát déle pamatováno i snad napsáno. I hledaj v těchto knihách
a rozuměj stálým věcem, vybeř dobré, opust zlé, následuj pravdy, vzdaluj
se lži, bohu věren buď, u víře stálý, v skutcích dokonalý, v modlitbě pečlivý
a nelénivý, at o tobě muož řečeno býti jako o Davidovi, Že tě na|ezl muže
vedlé srdce svého. Lidem buď prospěšný, at náklad svůj na tobě najíti
mohú, neb si nájemník všech a pastýř ovcí božích, neb sú všickni z stáda
církve jeho a počet duší stvořených. Máš jim milost okazovati, krve ne-
prolévati, ne všeho mstíti, ale provinění odpustiti, slovo své bez pokrytství
stáIé míti, komuŽ co díš, zdržeti, komuž odpustíš, nezpomínati, komuž co
díš dáti, naplniti, osob nehleděti, na starost svú pomnieti, dítky, které máš,
k tomu vésti, aby k starosti své z nich utěšení mohl míti v letních dnech
svých, péče na Žádného aby měl, by pro křivdu, jenŽs učinil komu, bázei
tě odplaty trápila, po smrti své v star5'ch letech dobré zpomínaní zůstavil
a hřivnu sobě k slušnému počtu úhonku položiti mohl. Neb ty kusy maje
byv narozený, v mladých letech kochal si se v kratochvílech dětinských,
v letech mužských kochati se budeš v spravedlivých a dotčených, v starosti
bohu zaslúžených, a v srdci upřímém dojdeš slova neminutého zde vzpomí-
naní, kdeŽ cnostní muží a králové se zpomínají, a v onom věku věčné od.
platy, kteréž tobě Žádám, i sám za též pána boha svého prosím, aby to
všecko na mně napraviti ráčil, co by mně škodné bylo od nalezení příbytku
slávy a milosti jeho.

A jiŽ sem se odvážil všech utrhání a tyto kníhy sprostností svú zavřel
v toho jméno, jenž dí ,,já sem cesta a pravda.. a pravý svědek jest' jehož
jméno buď všelijakým jazykem chváleno na věky věkuom. Amen, amen'
aÍIlen' tobě, králi slávy, kterýŽ přiď nám v pokoji. Amen.

2 nelahodilinelichotili ; o tobě škodnéňo okolo tebe škodlivého - 3 vždg nemlčí
nikdy nemlč| - 6 abg milovdn Ó9l abys byl milován _7 abg se měli aby se chovali,
aby jednali; mužského srdce zmuŽile, statečně _ 77 bezděk proti vůli - 72 přirčení
přislíbení _ 13 abg držal abys dodržoval; obec otc odžiti uelt obecné blaho víc ceniti
káŽÍ - 13-14 osobg jiné stranní jiné tobě blízké osoby (?) - 14 abg ltiskú lidskú k sobě
panoual abys panoval pomocí lásky, kterou ti lid prokazuje - 15 ltiska milostt pomi-
núli nemuož láska nernůŽe pominout pro lásku _ 17 milostnÍka oblíberrce - L8 u tuťt
poaýšenost doufati nedoií nedovolí, aby ses spoléhal na královskou hodnost (ve
vztahu k bohu) _ 19 potomní uěci předklddcií činům trvalé paměti dávajÍ přednost -
2o-27 takoué za poklad položití o takové se opirati _ 23 pod přtslovtm v podobenství,
obrazně _ 24 sprostnosti soé hddkg své prosté polemiky (narážka na název spisu) _
25 udžiti uvaŽovati -26 k zůstalému bgtu pro to, co zďe zůstane po tobě, eo zde za-
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necháš po sobě _ 29 h|uk shluk' mnoŽství - 30 jiným též Óylo jiným se dálo stejně -
3l v něž sú se ozhlédali v němŽ se zhlíŽeli _ 36 o Dauidoví: slavný izraelský král (asi
1013-973 př.n.l.)' který sc podle bible těšil zvláštní přízni božl (2 Kral.12'7) _
37 vedlé podle; ať ndklad suili na tobě naiíti moňú smysl: oplácej iim věrnost krá-
lovskou milostí - 38 sÍ ndjemník ušecň smysl: byl jsi ustanoven králem z vůle všech,
abys je spravoval - 40 bez pokrgtstaí bez pokrýectvi - 41 zdržeti dodržeti - 42 napl-
nÍÍi splniti; nc sÍorosÍ na stářÍ - 43 v letn|ch dnechve dnech pozdního věku _ 44 péče
na žddného abg měI aby ses nemusil míti před nikým na pozoru; bdzeň odplatu strach
před odplatou - 46 hřivnu: přen. vrozené schopnosti (srov. MaL.25,l4n.)i úhonku
úlovku (přen. miněny zásluhy získané pro věčnost); lcusg vrozené schopnosti _ 48 dot.
čených zmíněných, uvedených - 49 bohu zaslúžených které ti bůh přičtc za zás|u|ty,
bohulibých; neminutého nepomíjejíciho'_ 50 t) onom uěku po smrti, na věčnosti -
52 co bg mně škodné bglo od nalezení přtbgtku co by mně bránilo nalézt mlsto

54 iiž sem se odod'žíI všech utrfuinÍ již jsem dal v sázku, Že budu všemi pomlou-
ván; sem zaořel uzavřel, ukončil jsem - 55 v toho iméno: tj. Krista; srov. Jan 14'6;
pravý pra,l divý' spravedlivý

KRoNIKA vELMI  PĚrNÁ o  JANU ŽIŽKovI

Kroníka aelmi pěknd o Janu Žižkoaí, čeled.tnu krdle Vd.claaa, vznikla patrně na
sklonku 15. století. Představuje jediný dobový literární souhrn Žižkových činů
v souvislostech husitských válečných událostíabyla proto někdy považována za
svérázný doplněk Staých letopisů českých, jejichž některé verze byly pro Kroniku
velmi pěknou asi hlavnim pramenem věcných údajů. Autorovi však zřejmě nešlo
o vytvoření historického spisu. Projevil nepatrný zájem o společenskou podstatu
líčených bojů a o přesnější časoqú sled, jeho historické údaje jsou často nesprávné,
téměř přecházel sociální a náboženský zřetel husitských válek a zdůrazňoval jen
jejich protiněmecký ráz: přechází i otázku u soudobých historiků tak často probí-
ranou' jako je Zižkovo místo v rámci husitských stran. Snaha o vypravěčskou
ucelenost a o to' aby byl vytvořen souvislý obraz Žižkových slavných let, v němž
je kronikářský zřetel zatlačován do pozadí vyprávěním zajímavých a vzrušujÍcích
detailů, naznačuje, že autorovi šlo o beletrizujici obraz vzrušené doby seŽiŽkou
jako ústřední postavou. o stopách lidové heroizace Žižky svědčí zaznamenaná
tradice o tom' že Hradečtí vždy vítězili pod svou korouhví se Žižkovou podobou.
Beletrizující charakter Kroniky velmi pěkné vysvítá i z toho, že bylra vydána
v předbělohorském období nejméně dvakrát mezi knížkargi zábavného čtení pro lid.

S podobnou beletrizací, ještě úc zkoncentrovanou na hlavní osobu vyprávění,
setkáváme se potom na přelomu 15. a 16. století ve vyprávění Jiřího Heremity
o životě Jana Husa a později v rozvinutější a propracovanější podobě v HistoriÍch
o bratru Janu Paleókovi, moudrém šašlru Jiřího z Poděbrad. Kronika velmi pěkná
o Janu Žizuovi stojí tedy na začátku vývojové řady, která vedla k vytvoření nej.
cennější památky české výpravné prÓzy v předbělohorském století, rozprávek o
Palečkovi.
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Kron ika  ve lmi  pěkná  o  Jan ov i  Ž iŽkov i ,
čeledínu kráIe Vácslava, počíná se.

KdyŽ se jest psalo léta od narozenie syna boŽieho 1410, povstal jest
t;ehdy mistr Jan Hus i jal se kázatí a lid tuze z hřiechuov trestati. Tehdy
duchovní lid velice jeho jest chválil řkúce, Že duch boži z něho mluví.
A když se pak jal kázati na kněžstvo, dotýkaje najvyššího papeže až do
najmenšího kněze, i na jich pýchu i na lakomstvie, na svatokupečstvie i na
kuběnářstvie, a aby kněží světsky nepanova|í a zboŽie nedržali, a také jest
káza|, Že má tělo božie a krev boží pod obojí zpuosobú rozdávána býti
lidu obecnému, tehdy se jest kněŽstvo proti němu zbúřilo a řkúce, Že jest
veň již ďábel vstúp1| a že jest kacieř. A to se dálo v království Českém za
krále Vácslava' syna ciesaře Karla, a za arcibiskupa kněze Zbyřka.

A kdyŽ se jest psalo léta 1415, tehdy jest sbor kněžsbva najvyššÍho
obeslal mistra Jana Husi, aby k nim jel 2x lglejtem do Konstancí; a on jel
s mistrem Jero4ýmem za glejtem krále Zigmundovým, krále uherského.
A kdyŽ jest do Konstancie přijel a někteří páni s ním češtÍ, tu jsú jej v Kon-
stancí jali, a kněŽstva zbavivše, najvyšší kněžstvo na smrt jsú ho odsoudili.
A při tom odsuzování král Zigmund seděl na soudě, a jsa glajtovníkem.
Ikáza|i jsú jeho upáliti i mistra Jeronýma také' ale po roce po něm. A to
se stalo za arcibiskupa kněZe Konráda.

A když se jest takový skutek stal' tehdy jsú se Čechové i Moravané
proto velmi zbúřili a kněžie mnozí v Praze i jinde v Čechách i v Moravě
po mnohých městech jali se rozdávatitěla a krve boŽie pod obojí zpuosobú
lidu obecnému. A vzeli jsú tělo božie v monstranci a za obyčej chodili jsú
zástupové za tělem boŽim, chváléce boha. A kdyŽ jest lid obecný přijímal
pod obojí zpuosobú tělo a krev božie, tehdy jsú jim přezděli jedni ,,husi..,
někteří ,,vigleÍi.. a jiní ,,kacíři... A tehdy se potom lid duchovní i světský
na dvé dělil, jedni s jednú stranú kněží a druzí s druhú. I jeli sú se haněti,
až jest tomu král nemohl nic učiniti.

A když jest král odjel z Prahy na Nový hrad, tehdy kněŽí s boŽÍm
tělem s velikým zástupem šli od sv. Štěpána mimo rathúz Nového Města.
Tehdy někto lučil s rathúzu kamenem na kněze, a zástup lidu proto se jest
zbúřil a řkúce: ,,Teď nám na boŽie tělo i na kněze hilzeji.,, I obořil se jest
zástup k rathúzu a dobyli jsú ho šturmem a konšely jsú doluov smetali
a zbili. Tehdy když jsú ty noviny krále došly, velikým hořem šlak jej téžký
napadl, i umřel jest král Vácslav. A tehdy jsú se v Praze velrni na kněŽí
a na mnichy i na Němce rozlítili a hnali jsú je ven' a druzí jsú sami ven
utekli. Neb jsú v ta doby obecně Němci na radě byli i na úřadiech. A tak
pro takovú velikú búři páni nesměli jsú krále Vácslava mrtvého zjevně
skrze Prahu vézti, než tajně a skrytě vezli jsú jej na Hrad k svatému
Vácslavu. 'A. tu jest ležel několiko neděl nepochován, neb se jest byl kázal
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na Zbraslavi pochovati v klášteře. Tehdy jsú jej páni opět tajně v noci
poslali na Zbraslav, aby jej mniší pochovali, a tu jest byl pochován.

Potom jest král Zigmund Uherský, bratr krále Vácslava, přijel do
Brna i obeslal pány české i moravské, PraŽany i jiné k zákonu božiemu
příchylné. A kdyŽ jsú tam přijeli' tehdy se jest jich při tom zeptal: ,,oč
stojíte, že se tak búříte?.. Čechové a Moravané ze spolka jsú králi pověděli:
,,Stojíme o čtyři kusy. Najprvé, aby tělo božie a krev boŽie lidu obecnému
rozdávána byla. Druhé, aby zjevní hříchové stavováni byli. Třetie' aby
slovo božie svobodně kázáno bylo. Čtvrté, aby kněži světsky nepanovali
a zbožie nedrŽali... Tehdy jest král řekl o tělu božím a krvi: ,,Toť jest
prvé bylo a ještěť má býti... I otáza| se Pražan řka: ,,Když já přijedu do
Čech, pustíteJi mě do Prahy?.. Tehdy jsú řekli PraŽané králi: ,,NebudešJi
chtieti branú vjeti, ale chcemeť zed za hony poloŽiti, aby jel jako pán...
Tehdy řekl jim král: ,,Vybeřtež všecky řetězy z ulic a neste StaroměštÍ na
hrad sv. Vácslava a Novoměští na Vyšehrad... To sú Pražané učinili.

Tehdy toho léta papež kříž jest vydal na Čechy, že jsú kacieři, kdeŽ
tělo a krev božie přijímají, a dal odpustky, ktož by takového Čecha zabil
neb kterak kolivěk zahubil, že jest hřiechuov i muk prázden. I počali lidi
bíti i rozličnú smrtí.hubiti.

Tehdy povstal jeden Čech z řádu rytieřského velmi udatný, jednooký,
jménem Žižka, zboŽi milosti. I povstal zhuoru i táhl vojensky polem na ty,
ktoŽ jest nepřijímal těla boŽieho a krve boŽí pod obojí zpuosobú, tohot jest
byl nepřítel a také jeho za kacieře jměl.

I tak se jest strana proti straně zaz|i|a. KteráŽ strana přemohla, ta
jest ukrutně bez milosti zamordovala neb zapá|i|a neb rozličnú smrtí za-
hubila, leč koho sám buoh ráčil zachovati, ten živ zuostal. A zvláště Němci
Čechy hubili a Čechové Němce. A ta jest válka stála ukrutně 14 let.

LŽiŽka i jiní Čechové vŽdy polem leželi v Čechách i v jiných zemiech,
bojujíce o boží zákon. Tehdy jsú pak dobyli Sazemina oustí a odtud jsú
dobyli Hradiště i osadili jsú hrad i horu i přezděli jsú městu Tábor. A'Žizua
jest táhl vojensky po zemi, hraduov a měst dobývaje. A časté bitvy s sil-
nými nepřátely mieval, avšak jest nikdy pole neztratil.

A potom jest král Zigmund Uherský táhl do Čech z Uher na Vratislav.
Tu jest kázal jednoho měštěnina pražského koňmi smýkati, a že se má téŽ
jiným Čechuom kacieřuom díti. Tehdy zvěděvše to Pražané, kdeŽ byl jeden
řetěz prvé, tu udělali dva a zavřeli se proti němu.

A král osadil mnohým rytieřstvem Vyšehrad a hrad sv. Vácslava proti
Pražanuom. A když to Žizka uslyšel, hned také osadil VÍtkovu horu proti
králi; a přezděIi hradu tomu ŽiŽkov.

Tehdy král uherský přitáhl jest vojensky i položil se na Zbraslavi;
a ŽiŽka s Pražany obehnal hrad sv. Vácslava. A tu se jest rytieřstvo sta.
tečně bránilo, ale hlad sú veliký měli, až jsú již Žito vaříce jedli. A král
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zvěděv, Že by jiŽ hrad hladem dáti musili' i táhl jest s velikým vojskem,
aby je retoval aneb jim špíŽe dodal. A nětco jest ŽiŽkova lidu porazil,
ješto jsú byli z vojska z r;-ozuov utekli; a tak jest Pražany ot hradu odbil.

A tehdy jest přitáhl rakúský vejvoda' míšenský markrabie i jiná
mnohá knieŽata s množstvím rytieřstvem králi na pomoc. I táhl jest král
i položil se před Prahú, a tu jsú krále korunovali na hradě sv. Vácslava.
Á tu také mnoho Němcuov na rytieřstvo pasováno.

Potom jsú táhli k Žižkovu hradu, aby ho dobyli. A když jsú šturmo-
vali, tehdy když Žižkovi velmi těžko bylo, kněz s boŽÍm tělem pojide zPra-
hy a Němci jsú strachem hlavy lámali i s koňmi utiekajíc skákali doluov
s huory.

Potom Němci kterého jsú Čecha se zmocněli, ač byl i jich strany, na
to se neptajíc, ihned jej uhlédajícvze|i a upálili, ač se jest proto král počal
búřiti i Čechové.

A jiných množstvie Čechuov tu chvíli leŽalo jest u Králové Hradce.
A pán z Rožmberka s jinými Němci ležal u Táboru, a tu jest před Táborem
poražen, velikú hanbu i škodu .vzay.

A když jest král cizozemce z země rozpustil, tehdy jest Žižka na pole
vytrhl i táhl po zemi, kláštery pále mnichy z země hnal, Íaráře, kněži,
kostely páliti kázal,kteřiŽjsú pod jednú zpuosobú lidu obecniemu podávali.

A PraŽané s jinými pány obehnali jsú Vyšehrad, a mnoŽstvie rytieř-
stva bylo na něm. A tu jsú se udatně bránili a hlad jsú veliký jměli, neb
nemajíce co jísti koně jsú jedli. A když jest bylo ráno na Vše svaté, přitáhl
jest král k Vyšehradu s velikými vojsky chtě Vyšehrad retovati. Tu jest
rnnožstvie pánuov českých a moravských z strany kráIovy zbito. A král
vzem velikú škodu na dobrých lidech, poražen jsa, i táhl jest na město.
Tehdy jsú Pražanuom z Vyšehradu sstúpili a oni jej obořili.

l' Žizua měl dvě neděle bitvu s silnými nepřátely, s Čechy a s Němci.
Žtzl<a Boru dobyl a nepřáteluom velikú škodu učiniv na poli ostal. Potom
jest Žižka vpadl do kláštera Zbraslavě a jeho drábi otevřevše hrob, i vzeli
jsú tělo krále Vácslava i posadili jsú jeho mezi sebú. A když Žižka káza|
lrlášter zapáliti, drábi jsú pryč šIi a krále tu nechali. Tehdy rybář jeden,
Múcha jménem, ješto král laskav byl rra něho, vzal tělo krále i schoval
jeho tajně v své vinici a choval jeho málo na tři léta.

l' Žizua s Pražany dobyl Říčan. Potom táh| ŽiŽka k Lomninám
i dobyl jest Chotěšova a Kladrub a Krasíkova, a tu jest pana Bohuslava
Švamberka jal.

Tehdy král uherský táhl jest na Žtzuu s velikú mocí. A Žtzua nechav
svého vojska na dvú klášterú, i odjel jest. A Pražané u Nového hradu ležali
a brzo dobyli. A potom válel u Votice s tábory.

A kráI uherský obehnal Žlzvóv lid na Kladrubích. A sám tu král osobně
Ieža| a nákladně děly dobýv a|. A' ŽIzka sebravše se, i táhl jest do Plzenska,
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aby lid svój' na Kladrubiech retoval. A když jest byl Žizua od Kladrub
t25 šest mil, tehdy jest král táhl pryč od Kladrub i táhl jest z Čech do Uher.

A Žižka jest Plzen obehnal a tu jest škodu vza| na tidech a nedobyl.
I táhl jest ŽiŽka k Chomútovu na Květnú neděli šturmem a tu jest na tři
tisíce na miestě lidu zbito a zapáleno. I táhl jest odtud k Berúnu šturmem
a tu jest takéŽ drahně zbito a zapáleno. I táhl jest tudy do Prahy. A v tu

13o dobu s hradu sv. Vácslava Pražanuom sstúpili. Pak z Prahy jest s velikú
mocí k Českému Brodu táhl. A tu Němci se zavřeli. I dobyl jesb města
šturmem a Němci na kostel utekli. A tu pod nimi kostel zapálili. Tu Něm-
cuov nětco pohořalo a někteří s věže sskákali. A proto zbiti cepami, kteří
jsú hlav nes|ámali.

135 Pak jsú se jiná města poddávaly: Kouřim, IÝymburk, Kolín, Hora,
Čáslav, Chrudim, Litomyšl, Polička, Dvuor; Jaromiře pak dobyli šturmem,
neb sú sobě ufali, obraně že jest to město velmi dobré. Tak jsú ta města
i jiná k zákonu božiemu přistúpila.

Potom táhl jest Žizua a obehnal jest Rábí hrad a tu mu jest druhé oko
140 vystřeleno. I byl jest slep a ledva živ zuostal.

A Pražané hradu Mostu dobývali; Míšenský přitáhl i retoval jest
Mostu a Pražany jest porazil. A pušky a praky jest pobral a množstvie lidu
porazil, ale málo zjímal.

Pak po několiko neděléch korfešti vtrhli do země valně s velikú mocí
L45 kniežat, hrabí, biskupuov, i Míšenský, a to velmi ukrutní. KteréhoŽ jsú

Čecha dosáhli, každého jsú zabili neb upálili.
I přitáhli jsú před Žateč se vší mocí i leŽeli dosti blízko od města;

v tom leŽení třikrát jsú šturmovali, avšak jsú nic nedobyli. A mnoŽstvie
lidu v těch šturmiech zbito. I vzeli korfešti velikú škodu a s hanbú velmi

15o plaše pryč se hnuli ode vší špíže. A množstvie jest stanuov shořalo. I táhli
stěží ven z země.

Potom ŽiŽka, zhojiv se a slep jsa na obě oči, i táhl jest do Plzenska.
A tu se naň velmi silně Čechové a Němci sebrali. A tu se jest ŽIžka u Plané
bil. A kdyŽ jest mu jiŽ velmi těžko bylo' jel jest brannú rukú několiko

''55 mil. A tu se nepřáteluov odbiv, na huoru velmi vysokú vojskem ujel. A tu
jest s uobú stranú mnoho zb1to. Tu jest pak Ž|Žka s vojskem do Žatče
utekl a odtud jest táhl na pikharty, i dobyl jest jich na ostrově u Valuov.
I kázal jest je zapáliti.

Tehdy jest král uherský s velikú mocí přitáhl do Čech, maje s sebú
Turky, Valachy i Ráce, Uhry, Kány, Jassy, Němce i jiné roz|íčné cizo-
zemce. l' Žizl<a s vojskem přitáhl do Hory. A král zvěděv, Že jest Žtzua
u Hory, táhl jest k Hoře, chtě jej zastihnúti. Tehdy Žizl<a táhl ven proti
ktá|i z Hory, i otočil se jest vozy před Horú. A tu se bili celý den. A když
bylo večír, tehdy se jest král položil jedva na dostřelenie od Žižkovavojska.
Pak když bylo pět hodin na noc' tehdy Žižua táhl jest na královo vojsko.
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A tu se jest skrze vojsko probil, neb jest odtud jinudy s vojskem nemohl,
a méně než čtvrt míle jest odtáhl' aŽ jest den byl, í káza| se jest vozy
otočiti. A když se jest král k bitvě nestrojil, neb ještě více svého vojska
čekal, neb jsú jIž b|izko táhli, tehdy Žizt<a kázal se jest hnúti do Kolína.

170 A odtud posla po více lidu, aby se vždy s králem uherským bil.
A král Horu maje poloŽil se jest b|izko od Hory vojskem. A z něho

jsú pannám a paniem násilé dělali až do smrti. A tak jest všudy kázal
páliti. A kdyŽ jest lid ŽiŽkltov přitáhl, tehdy jest táhl, chtě se s králem
uherským bíti. A když jsú proti sobě leŽali, tehdy krá|, zapá|iv Horu třetí

775 hodinu na noc' táhl jest k Brodu Německému před ŽiŽkou. A' Žizua po
něm. A kdyŽ bylo za Habrem, tehdy jsú vojska postíhali a bili jsú je aŽ do
Německého Brodu. A množstvie jest ztonulo s koňmi, ješto se s nimi led
provaloval, a vozy všecky s velikým zbožim. A nazajtřie Žlžka káza|
k městu šturmovati celý den. Avšak nemohli dobyti, neb jsú se rytířsky

180 bránili. Ale nazajtřie bez brani dobyli, všecky zbili, jedne pana Záviši
Poláka a pana Rarovského a pana Mrtvici, ty tři rytieře u vězenie přijeli.
A vrátil se jest Žizua s vojskem zase.

Potom jest táhl Žizua do Plzenska i dobyl jest Žlutic šturmem na
Velikú noc. odtud Kukštýna dobyl. A odtud jest táhl k Tajnu k městu;

185 šturmovali a dobyli jsú jeho. A mnoho statečných lidí zbili u šturmu.
A v tu dobu jedno knieŽe přijelo jest rytieřsky, maje na čtyři tisíce

koní s sebú. I byla jemu Praha poddána. e' Žizua jemu říkal ,,synu..
a knieže Žižkovi,'otče...

A v té chvíli obehnali jsú Pražané Karlštejn. A knieže obehnal opočno,
190 a toho jsú nedobyli.

A v ty časy sú táboři s velikú mocí do Prahy přitáhli a na Novém
Městě se položili. A odtud jsú outok nepřátelský do Starého Města učinili,
ani na ně péče neměli. A v tom Staroměští, opatřivše se, i smetali některé
z domu a jali jsú jich na několiko set a jiné jsú hanebně z města vyhnali.

195 A když to knieŽe nechtělo pod obojÍ zpuosobú přijímati, tehdy jsú jej
Pražané opustili i Žižka, I jel jest knieže zase do Litvy. Potom jest zase
přijel' maje za to, že mu téŽ přijde jako prvé, ano nic.

Potom se Pražané svadili s Žizl<tl. Když pau Žizua přitáhl do Kostelce
nad Labi, tehdy Pražané s velikú mocí táhli jsú naň, a on vida velikú moc
na se' i táhl jest před nimi, aPražané po něm. A když bylo blízko k Malešovu,
tehdy se jest Žizl<a zase na ně obrátil i bil se jest s nimi i porazil jest je.
A pro to pobitie mnoho jest vdov a sirotkuov v Praze i jinde zděláno.

A když bylo plné čtyři léta po krále Vácslavově smrti, tehdy Pražané,
vidúce, ano se jim zle děje' i želeli sú tepruv krále Vácslavovy smrti a ptali
se tepruov s velikú pilnostÍ, a chtíc dobrý koláč dáti tomu, kto by jej věděl'
že bychom jemu chtěli rádi dáti dobrý královský koláč, k tomu pohřeb
učiniti slavný. Tehdy jeden rybář Múcha, slyše to, že chtie královi poctivý
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pohřeb dáti' i pověděl jest, že jej má u vinici. I vzali jsú ho do Prahy i učinili
jeho velebnosti královské slavný pohřeb královský a poloŽili jsú jeho na

2L0 hradě u sv. Vácslava v hrobě s otcem jeho, s ciesařem Karlem' a tu leŽí.
Potom jest ŽiŽka přitáhl s vojskem na Špitálské pole. A tu jest s Pra-

žany smieřen. Potom jest táhl do Moravy i dobýval Přibyslavi.
A již jsú táboři Žizuu dobře v nenávisti měli, najviece proto, že Ž1žkovi

kněŽí řádně mše slúžili v ornátě a s pleší a v komži, boŽie tělo nosili v mon-
215 stranci. ProtoŽ sú Žižkovým kněžím řiekali,'pláteníci..aŽ\Žka táborským

o'ševci... Neb táborštíkněží jedinévsukni bez pleše a druzí s bradami mši
slúžili. I v tom jsú sobě rozdilni byli.

Tehdy se jest tu u Přibys|avě Žižkovi vyvrhla h|iza, i umřel jest Žižka
i pochovali jsú jeho v Králové Hradci a tu leží.

220 Tehdy jsú jeho vojskám přezděli sirotci a tak jsú vždy slúli. A Hradeč-
ští kázali jsú sobě Žizul: namalovati na korúhvi na bílém koni v rytířské
zbroji s palcátem, v uodění, tak jako Živ jsa jezdil. A kdyŽ jsú se Hrarlečští
pod tú korúhví bili' nikdy jsú boje neztratili. Tehdy jsú sobě Hradečští
hauptmany zvolili, kohož se jim zdá|o. Ale kněz Prokůpek najvice jest vládl.

225 Také z [áborské moci vyzdvihlo se jest vojsko veliké. A to jest vojsko slúlo
polnie. Tiem jest polním vojskem vládl kněz Prokop Holý. Pak ten jest
býval k bitvě na špici v tlustém kabátě. A ty dvě vojště vždy jsú polem
táhly v Čechách i v Moravě i v Rakúsiech i v Uhřiech, v Durynciech, v Mar-
cích i v Lužnicské zemi. Také jest široce táhlo vojsko.do Rous, do Prus

230 a leželo jest v Prusiech a v Dansku a koněv moři brodili. Avšak jsú s velikú
ctí zase přijeli. ostatci pak mezi Brodem u Kouřima od Čechuov sú zhynuli.

Nadpis: o čeledínu o přÍslušníku čeledi, družiny (vojenské) _ 2 trestati kárati -
3 duchooni lid duchovenstvo, kněŽstvo - 4 kdzati na kněžstuo kázati proti kněŽstvu -
6 nakuběruiřsÍuíe proti nedodržováni celibátu; zbožie statky, majetek _ 8liduobecné.
mu prostému lidu, laikům _ t0 za arcibiskupa kněze Zbgňka: Zbynék Zaj1c z Hazrn-
burka; (srov. zde v 1. sv. na s. 180) - 11 sÓor kněžstua najugššího: cÍrkevní kon.
cí| - 12 za glejtem pod ochranou glejtu' tj. listu zaručujícího bezpečnost1 d.o Kon-
stanct ďo Kostnice - 13 s mistrem Jeronýmem: tj. s mistrem Jeronýmem PraŽským-
15 kněžstua kněžského svěcení - 16 a isa glajtooníkem ačkoli byl vydavatelem glejtu
(v. výše) - t8 za arcibiskupa kněze Konrd.da.. Konrád z Vechty, od r. 1413 arci-
biskup praŽský -22zaobgčej obyčejně' obvykle - 23 zdstupoué vojenské zástupy,
šiky -24,,husi,, husité _25 ,,uiglefi,. vikleÍovci -28 na Nooý hrad: hrad u Kunra.
tic, zbudovaný Yáclavem Iv. _ 29 od su. Štěpdna.. od kostela sv. Štěpána na Ryb-
ttíčku; mimo rathtLz okolo radnice - 30 lučíl hodil - 32 šturmem útokem - 33-34 šlak
jej ... napadl byl raněn mrtvicí - 36 u ta doby tehdy; obecně vesměs - 37 nesměIí jsú
neodvaŽovali se; zjevně veřejně _ 38-39 na Hrad k svatému Vdcslauu na PraŽský hrai
(kde je hrob knÍŽete Václava) - 39.40 neb se jest bgl kdzal... pochouati neboé' přiká.
zal, aby ho pochovali

43-44 k zdkonubožiemu příchglné přÍznivce, stoupence zákona boŽího, tj. stoupen-
ce opravdové víry v boha,zajaké se příslušnicistranypodobojípokládali -46očtg-
ři lcusg o čtyři články' tj. o čtyři Pražské artikuly - 46n. najproé... druhé atd. za
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prvé, za druhé atd. -47 abg zieunt hřichovéstavood"ni rglÍ aby veřejným hŤichům byla
učiněna pŤLtrŽ _ 50 prué dříve - 52 zed za hong položiti hradby na hony daleko zbo-
řiti - 53 agbeřtež ošeckg řetězg z ulÍc.. městské ulice byly na noc zavírány řetězy
(srov. zde na s. 190, pozn. k ť'. 91) - 55 kříž iest ogdal vyhlásil křížovou vý.
pravu

69 poustal vystoupil _ 63 se jest zazlila zatvrdila se hněvem - 66 lesÍ sÍdla trva-
la' byla; 14 let: tj.7420-7434-67 oždg polemleželi ustavičně válčili - 68 Sazemina
ousÍÍ Sezimova Ústí .69 Hradišlě.. osada v místech dnešního Tábora, pův. zvaná
Hradiště' potom Hradiště hory Tábor abrzy nato.pouze Tábor _ 71' iest nikdg pole
neztratil nikdy nebyl poražen _ 73 iednoho měštěntna pražského: jde o pražského
měšťana Jana Krásu, který byl mučen a upálen ve Vratislavi (srov. zde v 1. sv.
na s. 346) - 76 osadil obsadil _78 hradu opevněrrí; míněny dva dřevěné sruby obe.
hnané zdí a příkopem, které zde dai'ziž|<a narychlo zbudovat -8o obehnal vojensky
oblehl _ 83 abg je retoual aby jim přispěl na pomoc; špíže ptoviantu _ 84 jest odbil
odrazil (bojem) - 85 rakúský uejuoda, mišenský markrabie: Albrecht Rakouský a Fri-
drich zvaný Bojovný _ 89 šturmouali útočili _ 90 poiide (aorist) vyšel - 93 ač bgl í
iich strang i když byl stoupencem jejich víry (tj. podjednou) .97 pdn z Rožmberka:
oldřich z Rožmberka

104 na Yše suaté: 1. listopadu _ 707 uzem... škodu utrpěv ztrátl; na dobrých Ií.
dechna šlechticích - 108 isú ssÍúpíli sestoupili, ustoupili; obořili pobořili _ 11o Bo-
ru: tytz u Horažďovi c - 11'5 mrÍlo málem, bezmá|a - 776 Říčan: hradu Říčan ; k Lom-
ninó'm k Lomnici u Třeboně _ 177 Bohuslaua Šoamberlca.. Bohuslav ze Švamberka,
pán Krasíkova (zvaného téŽ Švamberk); byl zde zajaL, několik let byl vězněn rra
Přiběnicích, později se přiklonil k táborstvi _ I20 na úlú kltišteru (duál) ve dvou
klášterech; mínÍ se patrně kláštery v Chotěšově a l(ladrubech _1'21 udlel válčil.;
tt Votice: snaď Votice u Benešor'a _ 723 ntikladná s r'elkým náklaďem _ |29 drahně
mnoho _ !36 Douor Dvůr l(rálové nad Labem -t37 sú sobě u|ali doufali - 139 Rd-
DÍ..hrad u HoraŽďovic -14o ledua sotva _747 hradu Mostu: hradu u města Mostu -
744 korfešti kurÍiřti, říšská knížata s dědičným právem volit římskébo krále; zde
jde o 2. křížovou výpravu proti Čechům; ualně s uelikt7 mocí houfně s velikým
mnoŽstvím - 150 prgč se hnuli ustoupili, dali se na ústup _754brannúrukú\e zbta-
ni, v branné pohotovosti -756 do Žatče d,o Žatce _ 757 na pikhartg: míněna nábo-
Ženská chiliastická sekta adamitů, jejÍŽ stoupence ŽiŽka krutě pronásledoval a stÍ.
hal; na ostrově u valuov: u vsi valu (mezi Jindř. Hradcem a Vesellm) na ostrově
řeky NeŽárky

787 Rd'ce: pův. obyvatelé Rasie (n. Rascie), kraje v Srbsku, téŽ označení Srbů,
zvl. v Uhrách a Slavonii; Kdng, Jassg Kumány, krnen ve vých. Uhrách a s 'nimi
sousedící kmen Jasů (lat. Jassones), z něhoŽ byli vybíráni lučištníci- 761 do llorg
do Kutné Hory - 165 pět hodin na noc devět hodin večer _770 po utce pto více -
774.175 třetthodinunanoc v sedm hodin večer _ t76 za Habrem: míněny Habry
(mezi Čáshví a Havl. Brodem); isú postthali dostihli _ L8o bez brani beze zbraně _
180.181 Ztiuiši Poldka a pana Rarouského a pand Mrtoici: míněn Záviše Černý
z Garbowa, vyslanec polského krále; další dva párri nejsou známi _ 784 Kukštýna:
Kukštejn (Gutštejn), hrad u BezďruŽic; k Tajnu: miněn patrně Horšovský Týn

186 iedno knieže: míněn Zikmund Korybut, syilovec Alexandra Vitolda, knÍŽete
litevského _ 193 anÍ na ně péče neměIí kdyŽ se o ně nestarali (StaroměstŠtl o ŽiŽko-
vo vojsko); opatřiuše se zabezpečivše se - 191 z domu: tj. z radnice _ 196 zase zpét -
197 že mu též přijde iako prué, ano nic Že se mtr to stejně povede jako prvně' ale ono
ne -205 lcoldčodměnu, dar; ktobg ie! uěilělkďo by o něm věděl - 2l7 na Špittilské
pole.. oblast dnešnÍho Karlína - 213 dobře hodně _ 2t4 s plešÍ s kněŽskou tonzurou,

375



která byla odznakem katolického kléru a kterou nosili i husitštÍ kněží praŽské strany
a podle zprávy tohoto pozdního a nespolehlivého pramene snad i kněŽÍ Žižkovýc}l.
nových táborů (tj. Hradeckých), pozdějšlch sirotků (srov. zdena s. 269, pozn. k ř.
22); u komž.i v bílém plátěnétn kněŽském rouchu; božíe těIo posvěcenou hostii -
216 jediné jedině' jenom; u sukni v suknici, tj. v civilním oděvu; druzí jinli s brada-
mÍ s vousy _ 218 se jest ugurhla hlÍza naskočila hlíza (vyrazil vřed' t,j. morový) _
222 u uoděni ve výstroji - 224 hauptmany hejtmany; Prokůpek.. kněz Prokop Malý -
227 na špici v če|e; duě uojšÍě (duál) dvě vojska, tj. sirotci (Hradečtí) a táborští; po.
lem vojensky _228 u Marcích v Markách' tj. v Marce braniborské a mÍšeňské - 229
v Lužnicskézemi\Llužici; šíroce mocně' silně; do Itou.s do Ruska (miněny patrně
přímořské ruské, snad baltské země) - 230 u Dans/cu v Gdaňsku - 237 rr,ezi Brodem
u Rouřima: tj. u Lipan 30. května 1434

P o z n á m k y  e d i č n Í

o l o m o u c k é  p o v Í d k y

Povídky dochovány v rkpe SVK v olomouci M II 190' Ío|.249a-280a (z r. 1482).
Souborně vy<lal v přepise E. Petrů, olomoucké povídky' Příspěvek ke studiu vývoje
stč. zábavné prózy, Praha 1957' kde uvedeny starši o1isky jednotlivých povídek
a staršÍ literatura. Tři povídky (č. 13' 20' 33) otištěny v našem Výboru I, Praha 1957,
s. 588-590. . Z novější literaturv srov. referáty: J. Hrabák, ČMM 77, 1958, 24o aŽ
241; J. Kolár, ČLit 6, 1958, 203-206.

-  T u t o  s e  p í š e  o  j e d n o m  r y t i e ř i  r o z p r á v k a

Rkp fol' 277alb; vydánÍ s. 70 (č. 22),

7 strdil ltrdij rkp - 10 lidil lidij rkp

.  T u t o  s e  p Í š e r o z p r á v k a  v e l m i  p ě k n á o  j e d n o m  r y t i e ř i  j m é n e m  J u l i á n o v i

Rkp fol. 274b.275b; vydání s. 80-82 (č. 30).

6 abyrkp] aby se PetrŮ_ 15 kdežt kďyŽ,nad-y-v rkpe nadeps. -e- .. 42 rádi]
radij rkp

*  T u t o  s e  p Í š e  r o z p r á v k a  v e l m i  p ě k n á  o  j e d n é  b a b ě  č a r o c l ě j t t é

Rkp fol. 279b.280a; vydánÍ s. 92-93 (č. 35).

77 chce zabiti r/cp] chce tě zabiti Petrů' - 18 nerodi] nerodij rkp *22 sr.ú Ženu
vlastní zabil Petrťll . wu Ženu wla|.. . abil rkp (porušeno) _ 27 otejdi] oteydij rlcp

V a l t e r  a  G r i z c l d a

Povídka se zachovala ve třech rkpech: 1. v Muz. II F 8' fol. 153a.160a (rlrp
psán v l ' 1459-1469 _ M);2. v rkpe býv. křižovnické knihovny XXII A 4, nyni
v pražské NK Lv D 1, s. 245-269 (zr.7472 _ Á); 3. v křižovnickém rkpe xxII A 16'
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nyni v praŽské NK LVII D 1, fol. 75a.g9a\(zápis z r. 1520 - B). První dvě zpracovárrí
jsou stejné redakce, odlišují se ocl verze z t. t520. Později byla povídka často vydá-
r'ána tiskem. - Z rkpu M vydal toxt paleograÍicky (s některými nepřesnostmi)
J. Polívlra, Dvě povídky v české literatuře XV. stol., Praha 1889, s.47-56 (připojeny
varianty z rkpu Á). Z rkpu B vydal text paleograficky Fr. Černý, LF 20, 1893,
313.320. Srov. téŽ B. Yáclavek, Historie utěšené a kratochvilné,2. vyd. Praha 1950'
s. 154-166. opovídcepsali J. Gebauer a B. Spiess, \\alter a Griselda, LF 4, 1877,
60-68 a J. Polívka v uvedené studii. - Naše vydánÍ vycházÍ z rkpu jl4 s přihlédnutím
k rkpu Á.

ojedinělé slabičné .l- s prův. -Í- (113: |glzy) přepisujeme jako -I-. Tvary aoristu,
jež písaři působily pot[Že a jež zaměňova| za tvary prézentu, necháváme, pokud tak
lze rkp interpretovat, ale nerekonstruujeme je.

3 myslivý Iílcl myiliwy w buduczych wieczech M, A _4 A to se jiným zema.
nóm nelibilo Al není u M * 8 takového Á] tak M _ 79 hnu se] hnul |ie M, hnu iebu
Á' pohnul ie B - 35 odtad] odtak M - 39 posluhujíc Á] po|luchagicz M _ 42 tudy Á]
wzdyM _50pánóvapanÍurozených]  nen tuA ,uMchgb t  j enpánóv  -64  ana  M|
ona Políuka; s  ní Á] fn im M -99dietětem] d ietetem M(též 101'134)-119chtě l
tiem JLÍ] chtěl |ie tiem Á - 132 Janikolóv Á] Janiko]o M - 735 odpovědě Á] oclpo-
wiedieti M - 139 tak M] tak sem A _ 742 milováni Á] nilowati M, milowan(i) Po-
líoka _ 746 téŽ| tez M, toz Políoka - 173 manŽelstvÍ Á] málzel|twi M _ 187 co sem
A|neníu M -  189tedt Á] todt M_795zdtŽet i  A|| iezfuzíet i  M _ 202 když se Á]
kdyz by |ie M _ 217 a obyčejóm] abyczegom M - 220 vyjide Á] wyge<le M _225 ne-
mohla Á] nemola IuI -252 netoliko á] netolito M _ 253 nesnadně AJognech. v M-
254 v takových Á| takowych M

R u d o l f  a  B r i z e l d a

Povídka je zachována v rkpe býv. křiŽovnické knihovny XXII A 4, n1mí
v praŽské NK Lv D 1' s. 270-316. V transkripci ji vydal (spolu s lat. verzí) J. Polívka,
Dvě povídky v české literatuře XV. stol., Praha 1889, s. 59-93; srov. též B.Václavek,
Historie utěšené a kratochvilné, 2. vyd. Praha 1950, s. 167-181. Vycházíme z rkpu
s přihlédnutím k Polívkovu vydánÍ. - Český překlad povÍdky je dosti chatrný, ně-
která mÍsta byla špatně přeloŽena, některá byla pokažena opisovačem. V naší ukáz-
ce se pokoušíme pokaŽená místa opravit nebo aspoň se zřetelem k lat. předlozeuká-
zat.na správný smysl mÍst špatně přeloŽených, _ Z |iteratury srov. M. Kopecký,
o vztahu mezi Trojánskou kronikou a historií o Bryzeldě, sb. Rodné zemi' Brno
1958, s. 371-376.

Naše ukázka, jež obsahuie9. až 14. kapitolu' je v rkpe na s.293-316, ve vyd.
Polívkově na s. 79-93.

33-34 v zboŽiech, mých otcóv pečlivost jest ustavičně shromáŽdila ÍIlt]w zbo-
fiech:rnych peÓlivo|ti ge|t w|tawiÓnie |hromazdilo r/cp - 46 převyšujéc (alias pul.
chritudine supergrediens) Hk] pfewy|ugeŠ r/cp - 50-51 aby neřekla (ne persencias)
Daňh] aby neÍeklo rkp - 53 malé panství (pusillum dominium) .EIk] w malem pan.
itwi r/cp - 72 tobě věřícieho (credentem deceperis coniugem) ř/k] tobie wiericie-
mu rlcp - 75 mladosti] mlado|t rlcp _ 81 ustavičnost ,Eílc] nevitawičnott rkp -
82-83 se túlají častokrát na ulicech aneb kdyžto sedie v okéncích (nemti lat. předl.)
,a/cl |e tulagi ia|tokrat w okencych aneb kdyzto iedie na vlicech rkp - 83 vyzná-
nim] wyznim rlcp _86 přišlý] přitlym rkp _101 vzemši (podle ř. 99)] wzenr]e rkp -koul
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105 přišly (fama pervenit) Daňň] není u rkpe - 108 ve mnohé srdce žalosti, žalostÍ
velikú želel jesti (in multa cordis anxietate proprie consortis deÍlet pulchritudinem)
Daňh| we mnohe |rdce zalo|ti weliku zelel geiti rkp - 1 10 bieše. . . trápelra (torque-
batur) Deňh| Lrapena rlcp _ 133 za klénotóm u rkpe znovu zapsdn s malými obměnami
tert: A kdyŽ bieše ráno... svým klénotóm (srou. ř. 128 - 133) - 153 které jsi (quam
percluxisti)] není u rkpe _ 179 A kdyŽ se stazováchu příčiny zavolánie (eis scisci.
tantibus causam vocacionis) Daňh| A kdyz |e |tazowa|e priciny zalowanie rkp -
200 láskú] laiku I laiku rkp (narczhraní řddků) _203-204 jakožto žáďá za|oženie. ..
dosti mieti své tvářnosti(prout aÍIectat materia semper forman. o ut materia semel
in forman transiens suo posset dici contenta formato) Nedu] Jakozto zada muŽow
za|oŽenie dworu. o by zalozenie geddnu twor wegducy mohla do|ti mieti lyte twař-
noft i rkp_208 kkonci  Daňň] koncy rkp.270 Život  i ]  inentu rkpe _227 k nélr 'už
(ad quam ligatus extitelat) Daň.h| neni u rkpe _ 232 niŽádný mu| nízadnemu rkp _
244 aby...,! u rkpe chgbí sloueso' asť.,povaliL,,, sroo. laÍ. sunt in terramprecipita-
re conati

C t i b o r  T o v a č o v s k ý  z  C i r n b u r k a :  H á d á n í  P r a v d y  a  L ž i

Původní rkp z r. 1467 se nezachoval, clÍlo je známo jen z tisku zr. L539 (Kniho-
pis č. 1711). V nové době nebylo ještě vydáno; ukázky otištěny v Erbenově Výboru
II' Praha 1868' sl. 791.804. o díle Tovačovského psal V. Brandl v úvodu k vydání
Knihy tovačovské, Brno 1868; nověji B. Křemenák, Nad díletn Ctibora Tovačov-
ského z Cimburka, Siovesná věda 2, 7948lg,217-2t2.

Tisk z r. 1539 je nepečlivý, má mnoho chyb. Jazyk skladby je porušen četnými,
ale nedůsledně uplatněnými mladými jevy. Také grafika je nedůsledná. Velmi
kolísá v označování délky samohlásek, proto upravujeme podle předpokládaného
stavuvonódobě. ProtoŽe silně kolísá psaní .i. (ii ) a -i- (i), přepisujcme jednotně
v tvarech zájmena 3. os. pl. -i-' i kdyŽ v tisku je dost pravidelně o níich, z nijeh,
s nijmi, giich apod'. Znakem -ů- se v tisku označuje někdy původni -ú-' jindy nové
-t1-, jeŽ vzniklo z -uo-i přepisujeme podle původu.

-  (D ruhá  p ředm luva )

V tisku na l. 2alb.

7 mnohcm] mnohém Í - 14 přÍsedící| přiiedijcým Í .20 laskavce] Lá|kawce Í

-  ( P ý c h a  a  j e j í  s e s t r y )

V tisku na l. 33a-36b.

29 s sebú] |ebů Í - 132 s těžkem] ztieŽkem ú - 146 s sebou] |ebau Í - 186 pomě-
ly] pomnieli t -265 důstojny] důitognij Í - 306 je ř/k] gey Í

_ (Závěr,1

Y tisku na l. 131a/b.

9 k každému] kaŽdému Í - 25 bude] budc Í
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K ron i ka  ve lm i  pěkná  o  Janu  Ž ižkov i

I(ronika zachována v rkpe gymnasijní knihovny ve Freiberku' fol' 156a.165a
a ve starém tisku z 2. pol. 16. sto|. (Knihopis č. 4469). - Vydal J. Goll' Vypsání o mistru
Jeronýmovi zPrahy. Kronika o Janu ŽiŽkovi, Praha 1878; dále V. Novotný, Kro-
nika velmi pěkná o Janovi ŽiŽkovi, čeledínu krále Václava, Praha 1923; nověji
Fr. Svejkovský' Staročeské vojenské řády' Památky 14' Praha 1952' s. 28-35.

29 sv.] so rkp (pod. ddle) - 30 lučil rkp] hodil t - 34 napadl rkp] popadl Í _
48 svobodně rkp] zjevně t - 52 za hony Í] za honu rkp - 55 kř1Ž tl Ť rkp _ 64 zamoT-
dovala neb zapáli la... zahubila rkp] mordovala, páli la... hubila t - 65 zuostal
rkp] byl t_ 72 z Uher rkp]chgbíot- 74 ditir/cp] státi Í - 82 dáti] dali (-l i škftnu-
to  anadepsdno  - t i )  r kp  -83  aby t l chgbív rkpe ;Aně t co je s t r kp ]  Aně t co  v tomÍ _
89 A kdyŽ jsú šturmovali rkp] A tuze k němu šturmovali Í - 94 uhléda j1c rkp] chgbí
u t - 7ot kostely páliti kázal rkpl' chgbíu Í - 103 A tu rkp] A ti Sueilc - 114 Múcha
jménem r/cp] příjmí Moucha Ú - 116 k Lomninám rkp] z Lomnína Í - 119 táhl jest]
v rkpe zapsó'no duakrdt - Í2I u Votice Sueik] v BoVoticze rkp (Bo škrtnuto), tl Botí.
če Í - 131 dobyl rkp' Í] doby Suejk - 133 ceparni Sueik| u rkpe konec sloua nečitelný _
135 Nymburk rkp] Limburk Í - 136 Chrudim Suejk] u rlcpe zač, slova nečitelný; Ja-
romiře Suejkl u rkpe zaě. sloua r,ečitelný' Jaroměi.e t _ 737 sobě ufali, obraně rkp] sorr
úfali v své obraně ' - 150 se hnuli r/cp.| sou zahnáni Í; jest stanuov shořalo rkpl sta-
nův spálivše Í _ 160 I(ány, Jassy r/cp] Kanygaše Í - 178 provaloval rkp] prolamo-
val Í _222 jezďíl rkp]jezdíva|t -223 boje rkp| bitvy Í-228 v Marcích] w Maczijch
rkp - 229 do Rous rkp| v rkpe před tim přešlcrtnuto Rakous, do Rakous t - 230 v Dan-
sku rkp] v Kdárrsku Í
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LITERATURA PRÁvNICKÁ

Na prahu 15. století stála česká právnická literatura, at již psaná latinsky,
nebo v jazyce národním' na vysoké úrovni obsahové i formální a ve vrcholných
dílech předhusitského údobí lytvořila drahocenné památky (např. Práva zemská
česká ondřeje z Dubé), důležité nejen pro poznání vývoje starého českého státu,
nýbrž i pro jazykovědu a historii.

Velké převraty husitské epochy byly samozřejmě podnětem i k pronikavým
úpravám právním. Nové zákony' privilegia' zápisy v městských knihách' smlouvy,
diplomatické akty i sněmovní usnesení přinášely kromě rozhodných obsahových
změn a nových forem i další rozvoj právnické jazykové formulace a terminologie
v českém iazyce. Stejně jako v jiných oblastech písemnictví podnítilo husitské
revoluční hnutí i právnickou tvorbu v národním jazyce v míře daleko širší, než
tomu bylo kdykoli dříve. Kdysi vševládná latina dále ustupovala, a i když nebyla
ještě ani zdaleka zatlačena do pozadí, přece jen její význam pro písemné zachycení
právních textů poklesl. Na konci 15. století pronikla čeština vítězně i do nejdůleži-
tějších úředních a soudních zápisů, do zemských a dvorských desk jako jejich
úřední jazyk.

Vedle původní tvorby v národním jazyce se však pocitovala i potřeba českého
znění pramenů latinských a důsledkem toho'jsou i cenné překlady latinských pa-
mátek do češtiny, jež poskytují vítanou možnost sledovat vývoj české právní
terminologie a právního myšlení ve srovnání s precizní právnickou latinou.

Náš Výbor přináší vedle historicky i politicky zvláště významných projevů
(zaklddací listina Betlémské kaple, Dekret kutnohorský, Jesenicova obrana Dekretu
kutnohorského) ukázky z charakteristických oblasti právního života za husitství:
z aktů ústavních a mezinárodně právních, z listin, z práva městského a horního.

Z^KLÁDACÍ  r t sT INA  BETLÉMSKÉ KAPLE

R. 1391 byla na Starém Městě pražském založena s pomocí královského dvo.
řana Hanuše z Milheimu a nákladem bohatého kupce a staroměstského konše]a
Kříže kaple' zasvěcená památce Mláďátek (tj. nemluvňátek povražděných v Betlé-
mě na rozkaz Herodův _ kramář Kříž koupil pro tuto kapli údajné ostatky jednoho
z nemluvňátek) a nazvaná podle toho Betlémská. Byla za|ožena reformní stranou,
přáteli Milíčovými, aby se v ní oživila kazatelská tradice milíčovská. V přiostřujících
se poměrech předhrrsitské Prahy stala se Betlémská kaple nejen důIežitým stře-
diskem náboženským, ale i významným politickým činitelem. Bylo to proto, že
byla vyhrazena jen pro kázání.

Zakládací listina Betlémské kaple je jednak důležitým svědectvím o šířícím se
opravném hnutÍ, jednak i zajimavou památkou literární a právní, třebaže je psána
latinou nedosti školenou. Vzhledem k právní poYaze zařazujeme ji v překladu do
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oddílu odborné právnické prózy; dokumentuje nám sepětí běŽné právní praxe
s potřebami současného ideového zápasu.

Ve jménu páně, amen.

Milosrdný a milostivý pán, který zůstavil těm, kdo se ho bojí, pokrm
v semeni svého slova, ustanovil skrze řády svatých otců, aby slovo boží
nebylo poutáno, nýbrž naopak aby jeho hlásánÍ bylo dílo nad jiné nejsvo-
bodnějšÍ a jeho svaté církvi a jejÍm údům nejprospěšnějšÍ. NejvyššÍlcenu
toho prokázali svatí otcové Starého a Nového zákona, ano i sám Spasitel,
oddávajÍce se kazatelské činnosti vytrvale a statečně až do smrti.-Vždyt
kdyby nám byl nezůstavil símě slova božÍho a svatého kázáni, byli bychom
jako Sodoma a Gomora. A také když se Kristus po svém vzkřÍšenÍ zjevil
svým učedníkům, uloŽil jejich prostřednictvÍrn, aby se pěstovalo kazate|-
ství na jeho věčnotr pamět. ProtoŽe pak každý jeho čin má být těm, kdo
v něho věří, pokynem k jednání, k němuž povzbuzuje přesvatá výmluvnost
Písem kaŽdého křesťana, tedy já, Hanuš z Milheimu, v prozíravé úvaze
a z touhy po spáse své duše a po duchovním nasycení mnohých křesťanů si
uvědomuji, že v městě Pražském je sice mnoho míst zřÍzených k bohosluŽ:
bám, avšak ta jsou většinou vyhrazena pro mnohé jiné posvátné úkony,
takže tu není jediného místa zvláště určeného přednostně kekázáni božího
slova; ba naopak, jak bylo velmi často a bezpečně zjištěno, obzvláště ka.
zate|é obecnóho českého jazykajsou nuceni tlouci se po domech a skrýších,
coŽ je nedůstojné :

Pohnut tedy touto úvahou a velmi naléhavě povzbuzen k tomu, abych
se postaral o rozmach svatého kázáni, o kterém jsem mluvil, na odčinění
přestupků svých i mých předků a abych si tím zasloužil od Nejvyššího po
skončení pomíjejícího života radosti v budoucí blaženosti, rozhodl jsem se
nikoli nějakým poblouzením nebo neprozřetelně, nýbrŽ se zdravým rozumem
a po rozváŽné a pečlivé uvaze zřÍdit novou kapli k chvále, slávě a cti všemo-
houcího boha a jeho slavné a neposkvrněné rodičky panny Marie a všech
svatých, a to ke cti svatých Mláďátek na pozemku prozíravého muŽe Křiže,
měšťana Většího Města praŽského, ležícÍm v řečeném městě PraŽském, ve
farnosti a vedle kostela svatých apoštolů Filipa a Jakuba, který k tomu
účelu Kříž z horlivé oddanosti zboŽně daroval.

Rozhodl jsem se, aby se tato kaple jmenovala Betlém, coŽ se vykládá
,,dům chleba.., nebot mám zato, že se tam má sytit obecný lid a Kristovi
věrní chlebem svatého kázánipodle způsobu a řádu níŽe uvedeného, a to tím
spíše, že k tomu byl dán zvláštnÍ a výslovný souhlas a milostivé svolení nej-
jasnějšího našeho vládce a pána, pana Václava, římského krále, vždy roz-
množitele řÍše a krále českého, mého pána, nejvyšší úcty hodného, jak je
obšírně vysloveno v listině Jeho Veličenstva v této věci wdané, a také
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souhlas ctihodného muže, pana oldřicha, faráře řečeného kostela svatýc}r
apoštolů F.ilipa a Jakuba, v jehož hranicích a mezích řečené místo leŽí.
Jemu bylo jistým opatřením učiněno zadost za jeho farní práva a za jakou-
koli újmu, jež by mu snad z toho vznikla.

Pro tuto kapli a jejího budoucího správce na ten čas věnem dávám,
určuji, uděluji a skutečně postupuji, ponechávaje si pro budoucnost mož-
nost více přidat, dá-li bůh' věčně, poctivě, prostě a neoclvolatelně v právo,
vlastnictví a panství řečené kaple a jejího správce a nejlepším, pokud je
v mých silách, způsobem a formou je převádím se všemi uŽitky a plným
panstvím, aby je drželi, měli, spravovali a jako spravedlivé darování na
věčné časy neodvolatelně vlastnili, tyto své roční věčné platy a důchody:

Devět kop pražských grošů bez deseti grošů na dílu vsi Újezdce blízko
městečka Unhoště na jižní straně na těchto lidech tam osedlých: předně na
Květoňovi, který bydlí mezi Širnonem z |evé strany a Maříkem z pravé
a platí tři kopy grošů bez jedenácti grošů ročního platu; dále na Maříkovi,
přímém sousedu té}l'ož Květoně, tři kopy grošů bez jednoho groše ročního
platu; dále na Ješkovi, přímém sousedu téhoŽ Maříka, který bydlí na konci
řečené vsi, devadesát šest grošů ročnÍho platu; potom na Tomášovi řečeném
Prdel, který bydlí mezi Maršem z pravé a Křížem z |evé Strany, padesát tři
groše ročního platu; a na Mathonovi, který bydlí mezi Prokopem z |evé
a Křížem z pravé strany, třicet tři groše řečeného platu; jakož i na polích
a dále na dědicích a nástupcích týchŽ venkovanů. Tuto část vesnice i lidi
a platy jsem držel dědickým právem se všemi i jednotlivými užitky, výnosy,
svobodou i panstvím, a nevyhrazuji si tam ani pro sebe, ani pro své dědice
nebo nástupce žádné právo nebo vlastnictví.

A rozhodl jsem a požádal i prosím a Žádám, aby se závazky této kaple
plnily podle níže popsaných způsobů, ustanovení a úprav:

Aby totiž světský kněz, kterého prvního dám ustanovit, kterého
navrhnu k jmenovánÍ a dám jmenovat, stejně jako jeho jednotliví nástupci,
byl kazatelem v obecném českém jazyku, byl ustanoven správcem kaple,
bra| z řečené vsi platy a užitky svrchu uvedené a užíval jich pro svou po-
třebu, dokud nebude ode mne nekro štědrostí jiných Kristových věrných
nadán počtem dvaceti kop řečených grošů ročního důchodu. AŽ bude tento
počet dovršen, chci, aby se s ním spokojil a neŽáda| většÍ, ledaže by sám
chtěl rozmnožit důchocly sobě a svým nástupcům ze svých vlastních pro-
středků. Clrci také a důrazně to připomínám a ukládám, aby byl řečený
správce kaple zavázán kaŽdého dne, který církev slaví, na znamení zvonu
kázat slovo boží obecnému městskému lidu v obecné češtině, a to ráno a po
obědě, ale v době adventní a postní jen ráno, v obvyklých hodinách a jak je
zvykem kázat v jiných kostelích, takŽe by nadměrně lid nezdržoval od
účasti na bohosluŽbách v jeho farnostech. Sloužení mší jsem se rozhodl
ponechat jeho svědomí.
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Pokud jde o patronátní nebo podací právo tttéže kaple, rozhodl jsem se
pro takovéto uspořádání:

Když první správce, kterého sám podle své vůle podám, odejde nebo
zemře, aby tři mistři z koleje Karlovy, národa českého a starší, přiberouce

85 si na radu purkmistra Většího Města pražského, který bude tou dobou
v úřadě, navrhli a nabídli mně nebo mým dědicům a nástupcům tři schopné
a způsobilé osoby, o nichž budou přesvědčeni, že jsou nad jiné lépe znalé
pravdy a úspěšnější v kazatelské službě pro veškerou svou oddanost, zájmy
a jiné vlastnosti _ a v tom chci touto listinou zatíŽít před bohem jejich

90 svědomí. A z nich jednoho, který se mně nebo mým dědicům a nástupcům
nejspíše bude zdát zvlášt schopným a prospěšným, navrhnu k ustanovení
a potvrzení ordináři místa anebo jej navrhnou moji dědicové a nástupci.
A tento správce a kazatel bude povinen osobně při kapli bydlit.

Jestliže však postupem času svrchu řečený KřÍž nebo jeho dědicové
95 a nástupci z horlivé zbožnosti, jak je naděje, budou tam chtít nadati někte-

rého kazatele, budou to moci učinit v řečené mé kapli a určit úpravu jeho
závazku způsobem, který se jim bude zdát vhodný, přičemž jim bude
zachováno právo patronátní tak, aby se kazatelé ve své sluŽbě střídali.
ostatně budeJi chtít některý z věřicich v řečené kapli nadati rrčjekého

100 kaplana, bude ho moci ustanovit a zachovat si přitom pro sebe a své dědice
patronátní právo, ale tak a ne jinak, aby týž kaplan nezaváděl při konání
božích služeb zvláštnosti a aby úřad kazatelský nebyl v ničem rušen, nýbrŽ
aby byl pod pravomoci mého řečeného kazatele. A protože se ve]mi často
stává, Že někteří hledají své věci a nikoli to, co je Ježíše Krista, takže kdyŽ

105 obdrŽí obročí a důchody, pramálo se starají o úřad a o práci, chci, jestliže
by se řečený kazate| vzdálil z této sluŽby pod nějakým předstíraným
důvodem k odchodu anebo pod záminkou, že chce navštívit některá svá
obročí, kdyby jaká měI, aby mu to nebylo dovoleno, leč by měl rozumný
a řádný důvod a takový, pro který by se oprávněně musil vzdálit. Ale bude

110 moci odejit s vědomím a se svolením mÍstního ordináře anebo jeho generál.
ních vikářů ve věcech duchovních, od nichŽ by si vyžádal a obdrŽel dovolení,
ustanoví-li místo sebe a aŽ do svého návratu způsobilého a schopného ka.
zaIe|e. Stane-li se jinak, chci, aby byl podle doby své nepřítomnosti zbaven
na přiměřenou část toho roku důchodů, a těch se má bez prominutí užít jako

115 pokuty na stavební úpravy, zařizeni a jiné potřeby kaple.
A aby nemohl být uváděn do rozpaků ofěrami Kristových věrných

anebo jakýmikoli jinými dary, darovanými a obětovanými v té kapli kdy-
koli a kýmkoli, jak na jeji zaÍuení, tak jinými jakýmikoli způsoby, a aby
se vyhnul pokušením' jimiž lakota, matka hříchů, velmi často některé při-

tzo vedla k pádu, rozhodl jsem se nařídit o těchto darech a ofěrách a jiných
přÍspěvcích dávaných tam jako almuŽny, aby Žádný z řečených kazatelů
a kaplanů do těchto věcí v budoucnu nezasahova| z žádného důvodu, po.
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hnutky nebo záminky, ani aby z nich nic nepřidával k svým užitkům, ať
jsou malé, nebo velké. Naopak at jsou uloženy do společné pokladny a nepo.
rušeně uchovávány pod třemi zámky, k nimž první klíč bude opatrovat
řečený kazate|, druhý mistři a třetí patron anebo ten, komu jej svěří' aby se
podle j ej ich společného usnesení a svorného rozhodnutí dálo vydáv áni a roz.
dělování těchto darů ve vhodných, přÍznivých a potřebných dobách v tomto
pořadí:

Především ať výše uvedení rozděIovatelé řečených darů vyplati kaž-
dého roku ve dvou termínech devadesát grošů panu faráři od svatých
apoštolů Filipa a Jakuba z jeho platu, který má být na řečeném pozemku
a z něho placen z titulu újmy s ohledem na jeho farní práva; a jestliŽe něco
zbude, budiŽ to obráceno na stavba a zařizení kaple, pokud by se stavěIa,
a na její opravu' pokud by jí potřebovala.

Až přestanou tato vydání, budtež odtud opatřovány knihy potřebné
pro kapli a studium kazatele, a až jich bude náležité množství, buďteŽ
všechny moŽné přebytky uschovávánY, aby mohl být zvětšen plat správce
kaple aŽ na dvacet kop. KdyŽ toho bude dosaŽeno, opět se budou přebytky
uschovávat, aby byl ustanoven druhý podobný kazatel, který by byl zavá-
zán k podobnému dilu, a kdyby nebyl dostatečně nadán, aby mu byly
z řečených peněz opatřeny platy zase k doplnění druhých dvaceti kop grošů.

A jestliže by uvedené věci byly postupem času provedeny tak, jak je
řečeno výše, a nad to, co je psáno, bude z takových darů a ofěr ještě něco
zbývat, je mým úmyslem, aby se tyto přebytky uschovávaly, až by mohl
být zakoupen roční důchod pěti kop grošů. A aŽ bude opatřen, bude povinen
svrchu řečený kazatel podporovat jednoho schopného chudého studenta,
pilně se učícího svaté teologii; a až bude deset kop, dva studenty, a tak dále
vzestupným způsobem. Ustanovení těchto studentů, jejich jmenování, zptl-
sob života, řád, povinnosti a jiné vnější oko]nosti ponechávám pro bu.
doucnost k zralejšímu opatření kazateli řečené kaple a řečeným třem
mistrům Karlovy koleje českého národa, kteří budou v té době.

Aby toto rozhodnutí bylo uvedeno ve známost a jeho platnost posíIena,
kázal jsem vyhotovit tuto listinu a ověřit ji přivěšením mé pečeti.

Dáno v Ptaze léta páně 1391,24. dne měsíce května.

77.Í2 leaždý ieho čin md být těm, kd.tl u něho věří, pok11nem lt jedndní: úvodní část
(arenga) betlénrské listiny se touto větou hlási do myšlenkového proucltr českých pří-
vrŽenců Milíčových a do evropského směru zvanélro ,,devotio moderna.. (nová zboŽ-
nost); heslo ,,omnis Clrristi actio nostra est instructio.., které RudolÍ de Saxonia
(1300-1378), hojně čtený spisovatel Života Kristova, přičetl Augustinovi, objevuje
se často i u Viklefa a u spisovatelů husitských; FIus je přeloŽil slovy: ,,Všeliký Kris-
tóv účinek jest naše naučenie.' - 73 Hanuš z Milheimu: člen české korunnÍ rady, pán
Par<lubic, choť Anny Zajícovny z Hazmburka; v sporech Václava IV. s panstvem
stál věrně při králi; zemřel r. 1405 _28 proztrauého muže Kříže: ve|koobchodnÍk KříŽ'
zvaný Kramář' konšel na Staroměstské radnici, měl v dnešní Husově ulici dům,
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v jehož zadní části byla sladorma a zani zahrarla - 35-36 souhlas a milostivé svolent
neliasnějšího našeho ulddce a pana: krá| Václav IV. stvrdil písemně zaloŽeni a nadání
Betlémské kaple listirrou vydanou 2. záÍí 1391 -30 uedle kostela sualých apoštolů. Filipa
a Jakuba: německý farní kostel, jelroŽ základy byly nedávno vykopány na Betlém-
ském náměstí - 83 kterého,.. podam: tj. kterého navrhnu k ustanovení (podle práva
podacího, tj. patronátního) _ 84 z koleie Karloug: dnešní Karolinum; koleje byly
ústavy při universitě, kde se konaly přednášky a ltde současně profesoři a studenti
bydleli

DBKRET  KUTNoF I oRSKÝ

Vzrůst českého sebevědomí a samostatné vědecké tvorby, podmíněný rozma-
chem kultury' se projevil i v oblasti právní vědy. Charakteristickým dokladem
toho je i jeden z nejpamátnějších právních aktů této doby, Dekret kutnohorský,
slavný mandát krále Václava Iv. z 18. ledna 1409' kterým byl změněn poměr
hlasů na pražské universitě tak,že napříště měli mít cizinci jen jediný hlas proti
třem hlasům českého národa. Podáváme celý tento výtazný dokument v překladu
z latinského originálu.

Václav, z milosti boží král římsliý, r'ždy rozmnožitel říše, a kráI český.
Důstojní nábožní milí!
Ačkoli jsme všeobecně povinni dbát o prospěch všech lidí, přece jen

nesmíme jim být nakloněni natolik starostlivě, že by snad podléhal škodě
a újmě prospěch těch, kteří jsou k nám těsně připoutáni příhodností míst,
časů nebo některými jinými okolnostmi. I když tot1ž každý čIověk je po.
vinen milovat každého člověka, přece jen je potřebí, aby samo toto milování
vycházelo toliko z náklonnosti náležité; dávat přednost v lásce cizinci před
domácím je proto Zvrácením ná|ežité náklonnosti, ježto pravá láska začíná
vŽdy u sebe sama a potom se přenáší na potomky podle příbuzenství.

ProtoŽe palr národ německý, který nemá vůbec žádného obyvatelské.
ho práva v Českém království, v rozličných záležitostech na pražském vyso.
kém učení si osvojil k užívání tři hlasy, jak nás o tom došla věrohodná
zpráva, a poněvadž národ český, téhož království pravý dědic, těší se
a uŽivá toliko jednoho hlasu, my tedy, povaŽujíce Za nespravedlivé a značně
nevhodné, aby z prospěchu obyvatel, kteří po právu na něj mají nárok.
těžili nadměrně cizinci a přistěhovalci, a oni pak aby se cítili být utiskováni
nedostatkem a nevýhodami, přikazujeme vám mocí tohoto listu mocně
a přísně, chtíce tak rozhodně míti, abyste ihned, jak jej spatříte, bez všeli-
kého odporu a zdrálrání připustili národ český vším způsobem ke třem
hlasům při veškerých poradách, soudech, zkouškách, volbách a jakýchkoli
jiných jerlnáních a řízeních řečené university podle vzoru zřizeni, kterému
se těší nárocl francouzský na universitě pařížské a jehoŽ užívají ostatní
národy v Lombardii a v Itálii, a ponechali jej od této chvíle na věčné časy
klidně užívat a těšit se z výsady těchto hlasů, nečiníce jinak, ačli se chcete
vyvarovat našeho rrejpruclšího hněvu.
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Dáno na Horách Kutných, osmnáctého dne měsíce lednan v čtyřicátém
šestém roce naší královské vlády v Čechách, v říši římské pak v třicátém
třetím.

30 Důstojným rektoru a celé universitě pražské, nábožným našim milým.

7 uždg rozmnožitel říše: od středověku ustálené české zněni lat' titulu římských
králů a císařů ,,semper augrrstus..1 střeďověký přektad lat. augustus (: vznešený'
posvátný, pak vlastní jméno panovníka) spojením se slovesem augeo (: rozmnožo.
vati, zvětšovati) - 11 ruirod německý.. národem na středověké universit'ě se rozumělo
sdružení členů university, pocházejÍcích z téhož územního celku bez zÍete|e k jejich
skutečné národnosti; na praŽské universitě byly narody český, bavorský, saský
a polský (vl. slezský)' z níchŽ poslední tři, převáŽnou většinou německé národnosti,
vystupovaly společně proti zájmům českého národa _ proto také byly v panovní-
kově příkazu označeny společnýnr názvem národ něrneckýi obgoatelského prdva:
tímto termínem má být zdůrazněna příslušnost členů českého národa k česl<ému
státu, na rozdÍl od cizinců, kteří takového práva nemají _ 23 na uniuersitě pařížské:
paříŽská universita byla rozclělena rovněž na čtyři národy, ovšem s převahou
Francouzů - 24 u Lombardii a u lttilii: italské university byly rozděleny na různý
počet národů; nejdůležitější z nich, universita boloňská, v době vydáni Dekretu na
14 národů _ 27-29 u čtgřicó.tém šestém roce naši krtilouské ultidg u Čechcich, o řÍši římské
pak u třicdtém třetÍm: datovánÍ pomocí počtu let vlády je obvylrlé v panovnických
listinách; odpovtdá zde roku 1409 (Václav IV. byl korunován na české}ro krále uŽ
roku 1363, římskýnr králem byl zvoletr roku 1376)

JAN Z  JESBNICE
oBRANA DEKRETU KUTNoHoRSKÉHo

Jako první přímý důkaz, jak pronikavě zapůsobila změna poměrťl na pražské
universitě i na právní vědu, lze uvést dílo vzniklé z bojů o provedení a důsledné
zachovávání panovníkova mandátu o rozdělení hlasů na universitě. Proti snahám
německýclr mistrů zwálit panovníkovo rozhodnutí a získat zpět ztracené pozice
vystoupila česká strana perem svého čelného právnického reprezentanta 1!I. Jana
z Jesenice neobsáhlým, avšak mistrně stylizovanýrn projevem na obranu panov-
níkova příkazu. TřebaŽe originál spisku je psán latinsky, projevil se v něnr duch
českého sebevědomí, politického rozhledu, diplomatické obratnosti i právní uče-
nosti, talrže je právem nazýván malým arcidílem husitské vědy o státu a právu.
Není pochyb, Že tento spis podstatně přispěl ke konečnému vítězství české strany
a k ovládnutí university mistry českého národa.

Protože nejjasnější vládce a pán, pan václav, král římský, vŽdy toz-
množitel říše, a král český, z milosti boží vládne nad královstvÍm Českým,
proto podle zákona božího, zákona kánonů a Zákona císařského jemu přede-
vším a hlavně přísluší řídit své království a starat se o mír a zvláštní vý-
hody pro jeho obyvatele spíše než pro cizince.To vyplývá prvotně ze zákona
božiho a odtud dá|e z lidského'
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Z toho se nejprve vyvozuje, že král Václav má vládnÍ moc v Českém
království nad universitou pražskou především, a hlavně k ustanovování
jejích statut, a moc přijímat a odmítat jak cizince, tak i domáci podle
lepšího řádu, staraje se o výhody domácích.

Za druhé je zjevné, že král Václav spravedlivě mohl dáti a dal obyva-
telům svého království na pražské universitě tři hlasy oproti cizím národům,
které sám nejjasnější panovník ve svém listu označuje jako jeden národ
německý, protoŽe se tyto národy i samy navzájem pevně sjednotily.

Za tieti je zjevné, Že cizi národy nespravedlivě potírají zmíněné daro-
vání, nechtějíce poslouchat samého pana krále jako nejvyššího v královstvÍ
Českém, protože apoštol Petr říká (1 Petr. 2): ,,Poddáni buďte všelikému
lidskému ziizeni, buďto králi, jako nejvyššímu..a dodává jako důvod:,,nebo
tak jest vůle boží...Je totiž prospěšné sklánět své šíje i samým kráIům,
biskupům a kněžím (distinkce 10 Certum est a distinkce24 Valentinianus).
Tak učinil nejvyšší kněz Kristus, který se podrobil Pilátově soudní pravo.
moci, a sám platil a přikazoval platiti pohanskému císaři poplatek (Mat. 11
a 22). odtud právem ná|eŽi králům poddanství a placení poplatku (11'
kvestie 1 Si tributum od Ambrože a kap. Magnum, kvestie 3 Si dominus
od Jeronýma a kap. následujícÍ 25, kvestie 8 Tributum atd.).

Za čtvrté je zjevné, že obyvatelé království Českého, skuteční Češi,
jak laikové, tak i klerikové, mohou z darování králova přijímat, mít a držet
zvláštní výhody v radách a při vládě, na předních a vedoucích místech
k obohacení a cti téltoŽ krále a jeho královské důstojnosti. To je zjevné,
neboť král může spravedlivě dát předním obyvatelům svého království
výhody takového druhu; je tudíž závěr správný.

Za páté je zjevné, že krá| Václav spravedlivě dal přednost českému
národu rnistrů i studentů na pražské universitě před cizími národy v radách,
soudech, zkouškách, volbách a v jakýchkoli jiných jednáních a řízeních
svrchu řečené university, podle toho, jak Jeho Milost obsáhleji vyznává ve
svém listu, vydaném velmi dobrotivě a spravedlivě.

Za šesté následuje, Že cizi národy, popř. národ německý mají nebo má
pokorně poslechnout pana krále v příkazu o dání tří hlasů českému národu,
aby nepocítili pokárání spolu s reptajícim, kterému bylo řečeno od hospo-
dáře (Mat.20): ,,Přiteli, nečiním tobě křivdy; vezmi, co tvé jest, a jdi. ZdaŽ
mi není dovoleno činit, co c}:.ci? ZdaŽ je oko tvé proto nešlechetné, že já
jsem dobrý?..

Za sedmé se vyvozuje, že především národ český má řídit ostatní
národy na praŽské universitě. To je za prvé zjevné na základě podobnosti
ze zákona božího; neboť pán (Deut. 28) svému lidu slibuje: ,,Jestliže upo.
slechneš přikázání hospodina boha tvého,kteráž já dnes přikazuji tobě atd.,
ustanoví tě hospodin bůh tvůj za hlavu a rue za ocas' a budeš vždy nadřazen
a nikoli podroben... A znovu: ,,Vyvýší tě bůh nad všechny národy, kteréž
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jsou na zemi.,, Jestliže tedy bůh stanovil svůj poslušný lid jako hlavu,
vyvýšil nad všechny národy, tedy podobně král český můŽe, ba dokonce má
stanovit jako hlavu a ne jako ocas národ český, který jest jeho poslušný lid,
aby byl vždy nadřazen a nikoli podroben; následuje, že národ český, po.
slušný krále, má být v České zemi vyvýšen nad všechny ostatní, má být
hlavou a ne ocasem,vždy nadřazen a nikoli podroben; a v důsledku toho
především národ český má řídit jiné národy na pražské universitě, za před-
pok-ladu soudržnosti university i národů v ní spojených. . .

Za osmé následuje na ten čas, že národ německý, který Žádá prvenství
a nadvládu se třemi hlasy nad jedním hlasem národa českého na pražské
universitě, chce být vyvýšen nad národ český, chce být hlavou a ne ocasem'
chce být vŽdy nadřazen a nikoli poclroben, a neposlouchaje královských
příkazů, protiví se tak boŽímu přikladu a královskému rozkazu, nemá být
Žádným způsobem vyslechnut v jakékoli Žádosti.

Ale poněvadž dání tří hlasů českému národu je interpretace zlaté buly,
provedená panovníkem, tvoří tudíŽ právo pro český národ. Proč by se tedy
český národ netěšil takovému právu?

Dále v každé přísaze je vyňata pravomoc vyššího a panovníka (o pří.
saze, kap. Veniens). Je zjevno, že proti prohlášeným bulám panovníka
žádné přísahy se nikoho netýkají a nikoho nezavazuji.

Dále universita pražská nemůže nic stanovit ani potvrdit dovoleně proti
privilegiim a proti záměru panovníka, a kdyby něco takového učinila, bylo
by to marné, neplatné a bezpodstatné. Ale je zřejmé, Žezáměrem panovníka,
císaře nejslavnějšího, bylo královst,ví a tím jeho obyvatele vyvýšit v poctách
nad jiné, když říká ve svém listu: ,,Protože jsme znepokojováni mimořád.
nou starostlivostí, zvláště obracejíce pozornost naší mysli k tomtr, jak by
naše království České, které máme v oblibě přednostní náklonností mysli,
o jehoŽ povznesení se staráme se všemožnou pečlivostí, dbáme o jeho čest
a zdar s veškerým úsilím... Ale jeŽto čest a zdar nepřísluší kamenům a stro.
mům v království Českém, vyplývá ztoho, že císař zamýšlel čest a zdar pro
obyvatele Českého království před všemi ostatními. Universita pražská
tudíž ani nemůže, ani nemohla nic dovoleně stanovit ani potvrdit proti zámě-
ru panovníka' takto vyjádřenému v jeho listu. A protoŽe je proti povznesení
a proti cti Českého království, protoŽe je to proti cti Čechů, aby národ
německý měl tři hlasy proti jednomu národa českého ani byl tak v království
Českém hlavou a ne ocasem, byl tak nadřazen a nikoli podroben, nemohla
to tedy universita praŽská dovoleně ustanovit a potvrdit proti záměru
panovníka.

Za sedmé namítá národ německý, že na počátku při za|oŽení vysokého
učení němečtí mistři stáli na prvnÍm místě a řídili Čechy a rozdělili univer-
situ na národy podle své vůle; tudÍž je jim stále ještě dovoleno tak činit
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90 a v důsledku toho má národ český být podroben národu německému jako
služebník.

Na to se odpovídá podle oněch siov Apoštola ke Galatským, kap. 4:
,,Dokud jest dědic maličký, nic se neliší od služebníka, třebas je pánem
všehoo ale jest pod ochránci a správci až do času stanoveného od otce,..

95 a dále: ,,A tak již není sluŽebnÍk, ale syn, a jestliže syn, tedy i dědic z milosti
boži.,, Z tohoto výroku se na základě podobnosti usuzuje: Jestliže na po-
čátku university byli Češi maličcí ve vědách a tím pro nÍzkou úroveň věd
byli jakoby sluŽebníky Němců, tedy třebas byli dědici království, byli
jakoby služebníky Němců aŽ do času předem určeného otcem, totiŽ císařem,

100 který řikal: ,,Až vyrostete ve vědách, budete vy páni a dědici, posečkejte
maličko... ProtoŽe vskutku jiŽ s pomociboži nastala plnost času, v kterém
rnistři čeští mnohonásobně počtem převýšili mistry německé a ve všech
vědách a schopnostech se pozvedli nad cizince, vyplývá ztoho, že již nejsou
služebníci, ale synové, a jestliŽe synové, tedy i dědici určení bohern. Necht

105 tedy ustoupí správcové a ochránci, kteří hledali u dědicťr království vlastní
prospěch, a dědici, jimž patřÍ dědictví, nechť panují na věky věkůl Amen.

1aždg rozmnožitel: srov. výklad rra s. 389 - 3 podle... uikona kdnonů a zdkona
ctsařského: tj. podle církevního i římského práva - 73 ve suém lisÍu..míněn Dekret
kutnohorský (téŽ dále) _ 15 cízí ndrodg nespravedliuě pottraií: naráŽka na odpor tří
cizích národů (na universitě) proti panovníkovu mandátu a na jejich pokrrsy působit
na krále Václava, aby ho změnil - 20: Friedb.7,2o a 235 (tj. správně dist. 63) - 22
poplatek: správně Mat.77,24 a 22,27 _ 23 placení poplatku: Friedb. 1'634 a 669;
poslední citát je nepřesný, správně C.23 qu.8 c.22 (Friedb.1'961) . 62: zde končí
ťrvodní část spisu (dále část textu vynechána) - 63n.: Závěrečná část spisu, která
dovršuje vyvrácení námileli německých mistrů, jimiž odůvodňovali svá domněle
vyšši práva a protestovali proti panovnÍkovu příkazu _ 63 zlaté bulg: zakládací listi-
ny utriversity z r. 13.48 - 67: cit. Dekretály Řehoře IX. (Friedb. 2,364) _ 72 ctsaře
neislaunějšího'. Karla 1\. _ 73-77l citován doslova úsek zakládacl listiny university -
93 dědic: cit"áL z bible vybrán tak, aby vynilila reminiscence na text panovníkova
přikazu, v němž je český národ označen jako pravý dědic královstvÍ

AKTY ÚSTA\INÍ A NIE,ZII\TÁRoDI\Ě PnÁvxÍ

Flospodářské i vojenské převraty husitské epoclry byly doprovázeny bohatým
Životem politickým a z nejrůznějších dohod mezi stranami, úmluv, sněmů, míro-
vých návrhů, programových projevů nebo diplomatických jednání se dodnes za-
chovalo veliké množství písemností. Značná část z nich, zejména pokud šlo o jed-
nání mezi stranami v Čechách, byla sepsána česky. Čeština tak prokázala svou
schopnost stát se i jazykem politických aktů, jazykem diplomatickým, který se
sr'ou vyjadřovací schopností plně vyrovnal jazykům jiným.
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Z^PlS SNĚi t , tu  ČÁsr ,avsKÉr:o Z R.  1421

První ukázka politického aktu, kterou zde uvádíme' je zápis sněmu čáslav-
ského z r. 1'421, jednoho z největších, které se v husitské době konaly. Sněm se
sešel krátce po vítězném taženi spojených husitských vojsk do východních a severo-
východních Čech, kte{m byla rozlelrlá část státu získána pro revoluční moc.
Úkolern snčmu bylo uspořádat poměry v státě. Jádrern sněmovního usnesení jsou
čtyři Pražské artikuly, základní program husitství, který sněmovní usnesení přijalo
jako základni zákon státu. Současně sněm odmítl krále Zikmuncla, ptotože se svým
postupem proti Čechům stal nehodným české koruny. Správa království měla
být zajištěna jmenovánírn prozatínrní vlády, mezi jejímiž dvaceti členy byl spolu
se zástupci mocných panských rodů a neurozenými zástupci husitskýclr měst
(Prahy, Tábora, Rožmitálu, Zatce, Hradce trirálové a Kouřimě) také Jan Zižka.

My, purgmistř.i, konšelé i obce Velikého a l{ového měst pražských'
Konrád, boži milostí arcibiskup kostela pražského a papežské stolice legát,
oldřich z RoŽmberka, Čeněk z Vartemberka, odjinud z Veselé... s jinými
pány, rytieři, parrošemi, městy i obcemi k zákonu božiemu a k nám příchyl.
nými, vyznáváme tiemto listem obecně všem, ktož jej uzřie nebo čtúce
uslyšie, Že znamenavše mnohé rozličné a veliké nesnáze, búře, záhuby,
pálenie, násilé i jiné rozličné neřády v království našem Českém vzniklé
pro nesvornost vuole, rozumu a žádosti ku pravdám světle písmem svatým
ohlášeným, žádajíce vší naší pilnostÍ, jakožto dlužni jsme, ty neřády v řád
a ty búře v klid a v svornost uvésti, a tady obecné dobré téhož královstvie
napraviti a upevniti, učinivše a svolavše sněm obecný České země, všichni
vespolek za jeden člověk na tom sněmu se ustanovivše v takúto smlúvu
a v jeclnotu vnikli jsme a vstúpili i mocí tohoto listu vnikujem a vstupujem:

Najprvé, abychom těchto pravd božských dole psaných svornú myslí
a vší naší snažností hájeli a bránili proti každému člověku, jenŽ by nám
na nich anebo na které z nich kterýmž kolivěk obyčejem překážeti a škoditi
mienil a od nich nás mocí tisknúti chtěl; a je sami osobně s svými poddanými
držeti a skutečně vésti máme, leč bychom lépe písmem svatým zpraveni
kryli' kterémuŽ by pÍsnu mistři pražští a kněžie odolati písrnem svatým
nikoli rremohli. Kterýchžto pravd rozum těmito slovy takto položen jest
a oznámen:

Najprvé, aby slovo boŽie po království Českém svobodně bez ptikazy
od křestanských kněží bylo zvěstováno a kázáno.

Druhé, aby velebná svátost těla a krve pána našeho Jezukrista pod
dvěma zpósoboma chleba a vína všem věrným křesťanóm starým i mladým
svobodně byla rozdávána podlé jeho ustavenie a přikázanie.

Třetie, žemnozí kněží a mnišie světským řádem panují nad velikým
sbožím tělesným proti Kristovu přikázaní a na přiekazu svému kněŽskému
úřadu a k veliké škodě stavu světského, aby takovým kněŽím to neřádné
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panovánie odjato a staveno bylo a aby podlé čtenie nám příkladně živi byli
a navedeni byli k stavu Kristovu a apoštolskému.

Čtvrté, aby všichni hříchové zevni smrtedlní a jiní neřádové zákonu
božiemu odpornÍ řádem a rozumně od těch, jenž úřad k tomu mají, v kaŽ.
dém stavu byli stavováni a kázáni a z|á a křivá pověst o této zemi České
aby očiŠtěna byla, tak aby se obecné dobré království a jazyku česke-
mu dálo.

Páté' abychom krále Sigmunda uherského, jímž jsme a jeho pomocníky
najviece zavedeni i všecko královstvie České jeho bezprávím a ukrutenstvím
škodlivosti došlo převe|iké, za krále ani za pána dědičného koruny České,
jieŽ se jest tú nehodností sám znehodnil, nikoli nepřijímali ani jměli' dokudž
nás a jeho živosti najdále stávati bude; leč by pán buoh ráčil a vuole i hlas
najprvé byly k tomu slavného města Pražského, pánuov českých, obce
táborské, rytieřuov, panoší, měst i jiných obcí českých, ktetiŽ a kteréž jsú
již přistúpili a ještě přistúpie ku pravdám artikulóv svrchu psaných; neb
jest ten král zevný tupitel těch pravd svatých často psaných, písmem
svatým jasně dolíčených, a vrah cti i osob jazyku českého. Pakli by kteří
páni a zemané, města nebo obce které koli od jiných se pánuov nebo zema-
nuov vytrhnúce ku pravdám božím přÍchylných tomu králi nákladni
a pomocni byli, buď to radú, nebo skutkem bez svolenie obce pražské, pánuov'
zemanuov i obcí jiných svrchupsaných, a to na ně dovedeno bylo dobrým
svědomím, a jsúce napomanuti posly nebo listy jistými toho hned skutečně
neodpadli, tehdy aby ten nebo ti u pokutu dole psanú upadli.

Šesté jsme se společně a jednostajně svolili a vyvolili z sebe mužuov
múdrých, stálých a věrných dvadceti: oldřicha z Rožmberka, Čeňka zYar-
temberka, odjinud z Veselé, oldřicha z Hradcen Hynka Krušinu z Lichtem-
burka a Jindřicha Berku z Dubé z pánuov, Jana z Kněževsi, Lideře z Rad-
kovic, Pavlíka, Jana Charváta z pánuov pražských a obce, Jana Ž|žkl
z Trocnova, Zbyřtka z Buchova, Janka z Smilkova, Mikuláše z Barchova,
Milotu z Chřenovic, onše z Měkovic, Jindřicha z Boharyně, Francu z Rosen-
tála, Vacka z Žatce, Matěje PraŽáka z Hradce na Labi, Petra Hostic z Ku-
řimě k správě, kztiezenia k všelikaké zpósobě koruny a královstvie Českého.
Kterýmžto úředníkóm, správcím a vládařóm všem vespolek dali sme a mocí
tohoto listu dáváme plnú moc a právo k zřiezeni, ku poklidu a k všelikému
země České upokojení i ukrocení všech potržek a nesvornosbí i neřáduov
všelikakých k stavování mezi obcemi i osobami v království Českém vznik-
lých anebo vznikujících, slibujíce dobrú naší věrú beze všie zlé lsti, což by
koli napřed psaní vládaři a správce společně a jednostajně, anebo k čemuŽ
by se s obú stranú větčí diel obapolně svolili, přistúpili' sjednali a vyřkli,
anebo nám všem neb komu z nás co přikázali, to my všecko věrně bez meš-
kání přijieti, učiniti, splniti a poslušni býti máme, a zvláště v tom, když
bychme všichni anebo někteří z nás od těch úředníkuov anebo správcí napo.
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tám přÍkladně živi byli

jiní neřádové zákonu
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,yvolili z sebe mužuov
Žmberka' Čeňka zYar-
ka Krušinu z Lichtem-
'něŽevsi, Lideře z Rad-
h a obce, Jana Ž\žku
Mikuláše z Barchova,

rryně, Francu z Rosen-
Lbi, Petra Hostic z Ktu-
r a královstvie Českého.
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.áůovství Českém vznik-
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úpili' sjednali a vyřkli,
'všecko věrně bez meš-
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menuti byli ku pomoci a obraně země aneb jiné krajiny, tehdy slibujem
osobně se vší svú mocí vzhóru býti a tu, kdeŽ nám rozkáží, se postaviti
a jich rozkázanie naplniti. A tiem každý z nás jest povinen, leč by která

?5 hodná příčina v tom překazila, kteráŽ by od těch vládařuov přijata byla.
Ale vždy moc naše, kteráŽ muož od nás jmiena býti' aby vyslána a vypra-
vena byla. Také jest znamenitě svoleno, že ačby kto nechtěl k této úmluvě
a k artikuluom spasitedlným svrchu psaným přistúpiti' ten nebo ti k tomu
mají připuzeni býti a jej nebo je za naše nepřátely mieti podlé ná|ezu

80 svrchu psaných vládařuov. Dále jest společně svoleno, že neuchoval-li by
buoh kterého v tom času z těchto vládařuov aneb Že by některý z nich obci
se nelíbil, tehda táŽ obec, zkterejŽ jest ten vládař, bude moci na jeho miesto
jiného hodného tak movitého voliti a postaviti.Také ti úřednici svrchu psaní
mají v svých nesnazšiech věcech, kterýchŽ by sami rozděliti a uhoditi podlé

85 zákona božieho nemohli neb neuměli, dvú duchovní, totíŽ mistra Jana
Příbrama a kněze Jana kazatele, mezi se povolati a jich dobrú a řádnú
zprávu slyšeti a každému řád a spravedlnost učiniti. Dále také znamenitě
jest toto přičiněno, aby ti jistí vládaři a správce moc svrchu psanú od nás
jim společně danú toliko do svatého Václava nynie najprv příštieho měli,

90 a nic dále; leč bychom v tom času krále pánem bohem došli' tehdy každý
stav svrchu psaný při svých řádiech a svobodách má ostati, tak aby čtyřie
artikulové spasitedlní svrchu psanívtom byli od kaŽdého stavu zachováni,
a leě by na to znova všech nás zvláštnie a jednostajnie svolenie, ustanovenie
bylo od pánuov, od obcí svrchu psaných.

95 Také jest společně svoleno, aby byl uložen obecný sněm všech kněží
starších po království Českém, kteřÍž lid zákonem boŽím zpravují, a tu aby
knězem arbibiskupem, mistry a kněžími byl vešken řád kostelní ustanoven
neřádóm a výtrŽkám všelikakým ku poraŽeni a zkaženi. Pod kterýŽto řád
kostelní všecko kněžstvo i žákovstvo v království Českém jednostajně

100 a svorně má podniknúti a podstúpiti; a jestliže by se který lrněz vytrhl
a z řáda vystúpil, chtě jinak vésti neb kázati, ten ode pánuov a obcí nikoli
pro své výtrŽky nemá trpen býti' neŽ ihned má odeslán býti k úředníkuom
arcibiskupovým.

Také toto jest znamenitě přidáno a ustanoveno i svoleno, že všichni
105 páni, rytieřie, panoše i otrce, kteřÍž v tomto listě nejsú jmenováni a popsáni

a kteřiž potom ku pravdám božím a k nám chtieti budú přistupovati, ti
všichni ve všechny kusy v tomto listu hlavniem uložené podniknúti mají
a podstúpiti, listy svými s pečetmi visutými ku potvrzení se ku pokutám
v tomto listu uloženým zavázati, tak jako by jich jména křestná v tomto

110 listu u plně byla sepsána a jmenována. Slibujíce všechny kusy v úmluvě
svrchu psané položené i každý z nic|l, vésti, držeti a skutečně zachovati u plně
a docela pod ztracením cti a viery našich, kteréž se tiemto listem beze všeho
na nás vyznánie odsuzujemo a aby sboŽie i statkové naši na obecné dobré
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připadli' jako by v zemských dskách byli zapsáni a pod věčným vypovědě-
115 nlm z kráIovstvie Českého, jestliže bychom na čem, jehožbože nedaj, kterÝ

kus přestúpili svrchu psaný a toho opraviti vedlé nálezu vládařuov napřed
psaných nechtěli, a to na nás očitě hodným a řádným nálezem aneb svědomím
bylo dolÍčeno a světle dokázáno. A tomu všemu na potvrzenie a lepší jistotu
pečeti jsme naše vlastnie s naším dobrým vědomím k tomuto listu jsme

l20 přivěsili, jenž jest dán v Čáslavi na obecním sněmu léta od narozenie syna
božieho tisíc čtyři sta v jedenmezcietmém létě, tu sobotu post Marcelli.

1: Jména jsou zapsárra v pořadí důleŽitosti účastníků. Jako nejvýznamnější
jsou na prvním místě uvedena města praŽská před arcibiskupem a pány. odpovídá
to mocenskému postavení' jaké měla města pražská v t. 1427 po vítězném taŽení na
severovýclrod a východ Čech; obce lid, obyvate|é; Velikého a Nouého měst pražských:
Staróho a Nového Města praŽského _ 2 Konrdd: praŽský arcibiskup Konrád z Vechty
přistoupil krátce před čáslavským sněmem k husitství; uváděl se však dále tituly,
které měl dříve; odtud tecly označení,,papeŽské stolice legát..; kostela prclžského
arcidiecéze praŽské - 4 s panošemi.. nejniŽšÍ stupeň šlechty; přtchglnými přidrŽujÍcí.
mi se - 5 ugzntiud.me prohlašujeme, oznamujeme - 6 znamenauše pozorujíce - 8 ka
praudd.m saětle... ohldšeným k pravdám jasně zjeveným - 9 pilností snažností, horli.
vostl'; dlužni povinni - 7L sněmobecný všeobecný, generální sněm _ 72 za jeden čIooěk
jednomyslně; se ustanooíuše dohodnuvše se - 13 unikli jsme vešli jsme

76 kterýmž kolivěk obgčejent jakkoli' jakýmkoli způsobem _ 77 moct tislcnúti ná-
silÍm odváděti - 18 dtžeti a skutečn,ě uésti zachovávati a uskutečňovati; zpraueni
poučeni - 19 misÍří pražští mistři pr.aŽské university _ 20 rozum... položcniesl smysl
je vystiŽen _22-36 Naiprué, abg slouo božie... iazgku českému ddlo: poŽaďavky čtyř
PraŽských artikulů _ 22 bez příkazg bez překáŽky - 24n. druhé,... třetie,... čturté atď.
za druhé, za tŤe'tl, za čtvrté atd. * 26 podlé ieho ustauenie podle jeho ustanovenl -
27 suětským řrÍdem světsky - 28 nad sbožímtěIesným nad hmotnými statky - 29 ne.
řddnénená|eŽité,nepatřičné - 30 slaueno překaženo; podlé čtenie podle evangelia -
3L nauedeni přivedeni _ 32 zeuni veřejní _ 33 odpotnt oclporující; řridem podle řádu'
řádně _ 34 stauoudni akdzdni stíháni a trestáni; křiud nepravdivá _ 40 jiež se iest..,
znehodnilkLeréž se učinilnehodným _ 4I žiuosti ŽivoLa1' stduati trvati, existovati _
44 artikulóo článků; přistoupení k čtyřem PraŽským artikulům znamenalo přistou-
pení k husitskému programu; je zachováno několik listů' jimiŽ přistupují k artikulům
některá města nebo šleclrtici _ 46 doltčených ďokázanýchi iazgktt národa - 48 se ug-
trhnúce odtrhnouce sei ruikladni a pomocni Dgti přispívali a pomáhali - 50.51 douede-
no... suědomím prokázáno svědectvím - 5I napomanuÍi napomenuti - 5t.52 toho...
neodpadli od toho neustoupili

53 7.sme se... jednostajně suolili jednomyslně jsnre se dohodli - 54n. oldřicha
z Rožmberka atd'.. uvádi se dvacetičlenná prozatímni vláda, kterou tvořilo pět pánů'
čtyři měšťané pražští, dva zástupci Tábora (Jan Žižka, Zbynék z Buchova), pět
zemanů a čtyři měšéané z měst venkovských - 61 Iť zřiezent a k ušelikaké zpósobě
k všestrannému uspořádání - 64 potržek roztržek _ 66 oznikujlcích ltznikajícictr;
tlobrú naší věrú věrné, upřímně _ 68 s obú stranú uětčt diel obě strany (tj. ka.
tolická a husitská) většinou hlasů; bg se sjednali a ogřkli shodli by se a vyhlásili -
70 přiiieti přijmouti _ 71 napomenutí vyzváni _ 73 vzhóru bÚti býI v pohotovosti -
74 rozkdzanie naplniti přÍkaz splniti _ 75 hodnú důležitá, vážná; leč bg,.. překazíIa
ledaže by se v-vskytla jako překážka _ 76 moc naše,kterdž muož od nds imiena býti
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branná pomoc' kterou od nás molrou míti - 77 znamenítě výslovrrě; ač jestliŽe _ 79
připuzeni přinuceni; podlé ndlezu podle rozhodnutí - 83 hodného Íak mouÍtého vhod-
ného tak mocného, vynikajícÍho - 84 rozděIiti tl. uhadíti rozhodnouti a dojednati _ 85
dut7 d"uchooní (duál) dvou duchovních, kněží _86 kněze Jana kazatele.. Jana Žetivské.
ho - 87 řdd a sprauedlnosÍ co je podle řádu a spravedlnosti - 88 přičínáno připojeno
_ 89 Ío|iko do suatého Vdclaua: pravomoc byla prozatímní vládě udělena jen na necelé
čtyři měsÍce (do 28' záŤi) _ 90 Ieč bgchom... krdle pdnem bohem došli ledaŽe by se nám
od pána boha dostalo krále

95 uložen určen, ustanoven; kněží staršÍch kněŽí předních, vedoucíclr; ide o wý-
razy biblického původu (překlad lat' presbyteri, seniores) _ 97 kostelní clrkevní _
98 výtržkam ušelikakým lcu poražení a zkažent k oďstraněn1 a překaŽení všech vý-
trŽnostÍ _ 99 žtikoustuo duchovní s nižším svěcením - 700 pod řtid... podníknúti a
podstúpiti podřtditi se a podrobiti se řádu - 10t bg vgstt1pil vymkl by se

705 popsdni napsáni, vypsáni - 707 kusg články _ 712 oierg důvěry _ 774u zem-
ských dskdch v zemských deskáclr; šlo o knihy pro všechny zápisy souďní a na
zemském sněmu (srov. náš Výbor I' s. 811) _ 777 očitě zřejmě, zřetelně; nd.Iezem
aneb suědcmím zjištěním nebo svědectvím- 118 dolíčeno dotvrzeno; suěÍle jasně -
12l o jedenmezctetmém Iétě v dvacáLóm prvém roce; lu sobotu post Marcelli: 7. června

L IST  I v IÍRNÝ  ČESKÝCH STAvÚ

Předčasná smrt krále Albreclrta (27. října 1439), kte4i nastoupil na český
trůn r. 1438 po svém tchánu Zikmundovi, přivedla znovu české země k rozhodo-
vání, jakým způsobem má být upravena vláda ve státě. Počátkem roku 1440 se
konal v Praze sněm, jehož cílem bylo upokojení země a odstranění rozporů mezi
zápasícími stranami. Po několikatýdenním jednání Se sněm rozhodl pro řešení,
které bylo pojato do tzv. listu mírného. Umlulry obsažené v listu mírném byly
úspěchem utrakvistické strany, vedené panem Hynkem Ptáčkem z PirkŠtejna.
Podařilo se odstranit zásahy katolicky naladěné vlády Albrechtolry tím, že byly
zrušeny panovníkovy dispozice pozemkowým majetkem, nepříznivé utrakvistům:
byla zastavena činnost zemského soudu' který by jinak byl převážně v rukou pánů
katolických, jmenovaných do úřadů za-dřívější vlády, a především byla zaručena
kompaktáta, tj. smloulry učiněné mezi Cechy a koncilem basilejským o uspořádání
církevních zá|ežitosti ve státě. Významná byla i dohoda, Že se má usilovat o po.
tvrzení voleného arcibiskupa Jana Rokycany.

I kdyŽ se dařilo uvést zásady mírného listu do praxe jen zvolna' přece jen
znamenal tento dokument důležitý základ pro poměr mezi stranami v eeském
království v době tř.ináctiletého bezkráloví až do nastoupení krále Ladis]ava r. 1453.

Ve jméno božie, amen. My' oldřich z Rosenberka, Menhart z Hradce,
najvyšší purkrabie pražský, Pertolt zLipé,maršálek královstvie Českého. ..,
oznamujem tiemto listem a zápisem všem lidem nynějším i budúcím, Že
lítost a srdečnú žalost jakožto přirození Čechové toho majíce, že z dopuštěnie
božieho pro hřiechy nás všech po smrti slavné paměti krále a ciesaře Sig-
munda' pána našeho, stalo se roztrženie v zemi naší České, v kterémžto
mnohá záštie vznikla jsú a škody převeliké i záhuby staly jsú se, i učinili
sme sněm obecný z jednostajného svolenie v městě PraŽském na to a k tomu
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konci, aby taková záštie a záhuby přestaly a všecky hořkosti, nechuti,
nepřiezni, hněvové, nelibosti v tom záštÍ kterak kolivěk vzniklé u plně,
věrně a právě potuchly, pominuly a ovšem mezi námi uhasly a na věky
v potomnÍch časiech aby ničímž z|ýmŽádnému člověku zpomínány nebyly.
Na kterémŽto sněmu z daru božieho my všichni svrchu psaní páni, rytieři,
zemané i všecka města královstvie Českého s námi a vedlé nás učinili sme
a zjednali mír, pokoj a jednotu mezi sebú a v tu jsme jednostajně a jedno.
svorně vstúpili s uobú stranú, úmluvy kusóv a artikulóv dole psaných uči.
nivše, z níchŽ první jest tento:

Najprvé svolili jsme se, aby kompaktáta, jinak smlúvy společné s legáty
basilejskými a s ciesařovú milostí učiněné a zpósobené, coŽ a jakož zjevně
svědčie, od nás všech a od našich světských i duchovních, jakož na koho
vedlé jeho povolánie a stavu slušie, byly držány a skutečně zachovány;
a také společně abychom o to stáli, co koncilium basilejské má nám učiniti,
aby bylo učiněno, zdržáno a vskutku zachováno.

Item dále ihned o mistra Jana Rokycanu, kterýž jest volen k arcibis-
kupství kostela pražského, svolili sme se všichni světšti i duchovní, abychme
o to stáli vedlé toho volenie a podlé úmluv a zápisuov ciesařových, aby nám
byl potvrzen a svěcen; a když budem mieti krále, abychom to s Jeho milostí
umluvili mezi potřebnými věcmi, aby nám tak, jakož svrchu psáno stojí
a ciesařovy úmluvy a Iistové svědčie, toho ráčil pomocen býti k miestu při.
vésti; a my do kráIe i při kráIi, kdyŽ uzříme přístup podobný poselstvím,
o to jeho potvrzenie a svěcenie máme a chcme pracovati i jinými věcmi
k tomu potřebnými se přičiniti. A mistr Jan jiŽ jmenovaný stojí a státi má
i chce v poslušenství vedlé úmluv a kompaktát na to učiněných.

Potom při věcech zemských a světských chtiece, aby nerovné, a ne.
snadno coŽ jest mezi námi, bylo srovnáno, upokojeno a v poklid uvedeno,
takto jsme se ustanovili a svolili: JestliŽe by král Albrecht učinil které
zápisy nebo dánie,ješto by to bylo ke škodě království korunyČeské anebo
straně té, kteráž jest proti Jeho milosti byla, anebo komu z nich, ješto by
jich dědičství neboli zápisuov dotýkalo se, tehdy my to společně z svolenie
jednostajného vzdvíhámy, aby moci neměIo.

Item úřady, kteříŽ jsú u desk zemských, poňavadŽ kráIe nemáme, ty
také ze spolka stavujem a zdvíháme aŽ do pána a krále budúcieho anebo
obecnieho o to svolenie.

A my všichni svrchu psaní spolu i každý zvláště slíbili sme a mocí míru
tohoto a sjednánie slibujeme svrchupsané artikuleasmlúvy všecky ikaŽdé
zvláště drŽeti a zachovati věrně, cele a u plně, lest všicku a faleš každý
v tom opovrhúce. A také všecka města, kteráž jsú s námi na tomto sněmu
byla' slíbili jsú podlé nás svrchu psaných všech a s námi jednostajně totéž
všecko, coŽ svrchu psáno stojí, zdrŽeti a v celosti zachovati i listy své
obláštnie jedno kaŽdé město pod městckú pečetí přiznávací k držení těch
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smluv dáti a poloŽiti. A jiní páni a zemané majítéž učiniti, jakoŽ jsú již teď
dole psaní učirriii a se k držení těch všech smluv ústně přiznali i pečeti své
podlé nás k tomuto listu přivěsili: totíŽ pan Hanuš z Koldic, Jan z Vřesovic,
,Iuoma z Chotěmic, Jiřík odtudŽ z Chotěmic a z Vlašimě. Pakli by kto těchto
smluv a míru učiněného držeti nechtěl, takového zastávati obyčejem
ižádným nemieníme, nébrž bude-li potřebie, toho máme sobě radni a po.
mocni proti němu býti jako proti tomu, jenž by obecné dobré, jednotu,
svornost' mÍr a pokoj křesťanský kazil a rušil, jemu toho Žádnú měrú ne.
trpiece.

Toho všeho na zdrŽenie, pevnost, potvrzenie i svědečstvie my všichni
svrchu psaní pečeti sme své vlastnie vědomě a dobrovolně přivěsili k tomuto
listu, jenŽ dán a psán u Praze na sněmu obecniem léta od narozenie syna
božieho tisicieho čtyřstého čtyřidcátého v pátek po svatém Pavlu na vieru
obrácenie.

7 oldřich z Rosenberka atd.: následuje výčet 68 jmen pečetitelů, stoupenců
strany oldřicha z RoŽmberka a strany utrakvistické, vedené Hynkem Ptáčkem
z Pirkštejna; uvádí se zde i JiřÍk z Kunštátu a z Poděbraď _ 4 přirození rodilí; Íoho
nad tím _ 6 roztrženie rozIrŽ|<a, různice - 7 zdštíe: míněny vzájemné války mezi
feudály _ 8 sněm obecný všeobecný, generální sněm; z jednostajného suolenÍe podle
jednomyslné dohody _ 9 k tomu koncí za tÍm účelem _ 77 oěrně a prúoě opravdu,
vskutku, skutečně, doccla _ 16 s uobú stranú (duál) z obou stran, tj. katolické a
utrakvistickéi kusóu a artikulóu článků

18 suolili isme se dohodli jsme se - 79 s ciesařooú milostí: s cÍsařem Zikmundem;
zpósobené dohodnuté' ujednané _ 27 drždng a skutečně zachoud.ng dodrŽovány a usku-
tečněny, provedeny _ 23 zdržtino dodrŽeno _ 25 k arcibiskupstuí kostela pražského na
úřad arcibiskupský praŽské arcidiecéze - 26 uedlé podle - 29 abg toho róčil pomocen
býti k mieslu přiuésti aby ráčil pomáhat to uskutečnit - 30 do krdle í při krdli neŽ bu.
deme mÍt krále i aŽ budeme mít krále; podobný vhodný, náležitý _ 31 o to... praco-
uaÍÍ usilovat o to

34 nerooné nesrovnalosti - 36 /crdl Albrecht: Zikmundův zet a nástupce na čes-
kém trůně (1438-1439) _ 37 ztipísg nebo ddnie zástavy nebo darovánÍ - 39 dědičsttlí
vlastnictví _ 40 vzduíhdmg, abg moci neměIo rušíme, aby nemělo platnost, aby nepla-
ti|o - 42 ze spolka staoujem a zduíhd.me společně zastavujem a rušíme

50 lÍsÍy sué obltištnie své zvláštnÍ listy - 53 podlé nrÍs společně s námi; Hanuš
z Koldíc atd.: pán na Bílině, stoupenec Jiřího z Poděbrad; Jan z Vřesovic, syn Ja-
koubka z Vř'esovic, známého z husitských válek; zemanská rodina z Chotěmic
pocházela ze Soběslavska _ 55-56 zaskiuali obgčcjem ižddným nemieníme nijak se ne-
míníme zastávat - 5tj-57 toho mame sobě radní a pomocni...býtí v tomsemáme
radit a pomáhat si _ 63-64 u pó.tek... obróceníe: 29. ledna

NÁvRH SvĚTovÉ MÍnovÉ oRGANIZACE

KdyŽ papež Pius II. v roce 1462 odvolal kompaktáta - dohodnutá mezi
zástupci husitských Čech a koncilem' ale nepotvrzená papežem-, octlo se husit-
ství ve svrchovaném nebezpečí, protože byla ohrožena sama jeho podstata. Za
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této situace podnikl král Jiří velkorysou státnickou akci v návrhu organizace
evropských států' jež se měla napříště stát vrcholným orgánem, který by míro-
vou cestou řešil veškeré spory mezi státy, odstranil nebezpečí tureckých vpádů
a omezil nepřímo papežský vliv v evropské politice. I když nakonec návrh krále
Jiřího nedosáhl svého cíle a nebyl přijat, znamenal přece jen jeden z nejpozoru-
hodnějších pokusů o úpravu vztahů mezi státy, byl diplomatickou akcí, jaká ve
své době neměla obdoby, a jeho mírová tendence, vtělená do předpisů o mírovém
řešení sporů mezi státy, je nejprůkaznějším dokladem politické prozíravosti a stát-
nické zralosti jejiho tvůrce.

Autorem precizní, hluboce promyšlené formulace latinského originálu je
nejpravděpodobněji králův rádce Antonio Marini z Grenoblu. Neúspěch akce byl
zaviněn jednak odporem papežské politiky, která projektu bránila ze všech sil, ne-
bot jeho přijetí by bylo znamenalo podstatné omezení politického vlivu papežského
dvora, jednak - a to především - nepřipraveností tehdejších politických poměrů
pro tak převratnou změnu nazirání na mezinárodní vztahy. Z návrhu krále Jiřího
uveřejňujeme v českém překladu jeho podstatnou část.

Ve jménu pána našeho Ježíše Krista; my, A. B. c., známo činíme všem
i každému zvlášť na věčnou pamět: Když pročítáme spisy starých historikťr,
zjišťujeme, Že křesťanstvo bylo kdysi ve velkém rozkvětu,lidmi i majetkem
mocné, a tak se rozkládalo do délky a šířky, že v jeho lůně bylo zahrnuto
stosedmnáct přebohatých království, že samo také vyslalo tolik lidí, že na
dlouhý čas obsadilo velkou část pohanstva spolu s hrobem páně; a nebylo
tenkrát na celém světě národa, který by se odvážil napadat vládu křesťanů.
Avšak všichni víme, jak je dnes křestanstvo roztříštěno, stísněno, otřeseno
a všeho bývalého lesku a slávy zbaveno. VŽdyť v samém křestanském světě
došlo před krátkou dobou k takové změně, že kdyby někdo ze starých
králů, kniŽat či šlechticů vstal teď z hrobu a navštívil křestanské země,
vůbec by svoji vlast nepoznal. Když totiŽ téměř celý svět rozkvétal svatostí
křestanského náboŽenství, svedl proradný Mohamed z cesty nejprve ne-
patrný národ Arabů; poněvadž se však opomnělo čelit jelro prvním poku-
sům, získal si postupem doby takové množství zbloudilých lidí' že podrobil
své moci nejvybranější části Afriky a krajiny Asie a podnítil je k nejhorší
věrolomnosti. Potom ničemní Turci, kteří před nedávnem dobyli nejprve
slavného císařství řeckého a potom četných dalších křesťanských zemí
a království, odvlekli téměř nespočetné množství lidí z křesťanských krajin.
Všechno jim dáno v plen, přečetné kláštery a velké chrámy boží byly ničeny
avydány z|<áze; a ještě jiné nesčetné zločiny provedli a spáchali.

Ó z|atá provinciet Ó křestanstvo, ozdobo zemí, jak jsi bylo zbaveno vší
cti? Jak jsi pozbylo nejskvělejšího lesku? Kde je onen zápal tvých lidí? Kde
je úcta, kterou ti prokazovaly všechny národy? Kde královský majestát?
Kde sláva? Co ti byla platná tak četná víbězství, když jsi tak záhy samo
mělo býb vedeno v triumfálním průvodu? Co je plabné, že jsi odolalo moci
pohanských vůdců, kdyŽ nyní nejsi schopno odrážet útoky sousedů? Ó běda,
osude! Běda' nestálostil Jak rychle se mění osudy říšil Jak nestálá jsou krá-
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lovstvít Jak rychle se rozpadají mocnostit Není však lehké poznat' jaká je
příčina takové změny a zkázy, poněvadž zámby boŽí jsou skryty. Pole jsou
stále tak úrodná, jako bývala kdysi, stejně tučná jsou stáda, vinice jsou
výnosné, zisky plynou z rýŽovišt zlata i stříbrných dolů' lidé jsou rozumní,
přičinlivÍ, bystří, mnohých věcí znalí; osvěta je v rozkvětu jako dosud nikdy.
Co to tedy je, co křestanství tak ponížilo, že z výše uvedených stosedmnácti
království zůstalo v lůně křestanstva nakonec jenom šestnáct? Jsou to snad
četné hříchy, které chce bůh ztrestat, jak to čteme v Starém zákoně, Že se
nejednou stalo? Zdáse nám proto, že je třeba pečlivě uvážit, aby se napra-
vilo, bylo-li v čem pochybeno, a aby by|a zbožnými skutky obměkčena ve-
lebnost boži, jež je zřejmě rozhněvána nějakou nepravostí. Protože však
víme, Že bůh spravedlivě a milosrdně jedná s těmi, jejichž nepravosti na
tomto světě trestá, a Že sám pokládá lidstvo za děti, které miluje, napravuje
a kárá a skrze mnohá protivenství k dílu ctnosti přivádí' proto obracejíce
svou naději k pánu, o jehož věc jde, domníváme se, Že bychom nemohli
učinit nic zboŽnějšího pro naši bezúhonnost' nic vhodnějšího pro naši
počestnost a nic slavnějšího k naší chvále, než se přičinit, aby byl nastolen
opravdový, spravedlivý a pevný mír, obnovena jednota a láska mezi křes-
ťany a víra Kristova bráněna proti sveřepému Turku. K tomu totiž jsou
nám svěřena království a knížectví, aby vší nám dostupnou starostlivostí
a péčí byl slaven mír, postavení státu upevňováno, války proti nevěří.
cím šťastně vedeny a hranice státu chráněny a rozšiřovány. K tomuto cíli
mají a musí všichni lidé, všechny národy a všichni králové a knížata ochotně
a pohotově přispívat. Neboť říkáme-li si křestané, musíme se starat o to,
aby křesťanské náboženství bylo chráněno; a nechceme.li býti proti Kristu,
jsme povinni za jeho víru bojovat a s ním stát. Duch svatý totiŽ zatracuje
ty, kteří spolu s ním nebojují, kteří proti nepříteli nevystupují, kteří se
nestaví jako zeď před dům lzraele; a nikoho nemůže zdržet od služby bohu
ani sladkost vlasti, ani skvělé paláce, ani přemíra bohatství. Je přece nutno
sloužit tomu, který se pro nás nezalekl podstoupit smrt na kříŽi' který chce
dát jako odměnu kaŽdému věřícímu nebeský domov, kdeŽ je pravá vlast,
nesmírné příbytky, nesrovnatelná bohatství a Život věčný. A proto tedy,
ač je osud Řeků v této době ŽaloStný a ač je třeba hlasitě oplakávat pohromu
Konstantinopole a ostatních zemí, my, jestliže toužíme po slávě, měli bychom
uvítat tuto příleŽitost, jež nám umožní uchovat si tu čest, abychom byli
rrazýváni obránci a zachránci jména křestanů. A proto toužíce po tom, aby
takové války, loupeže, zmatky, požáry a vraŽdy, jeŽ zachvátily' jak jsme
- ó běda - uvedli, samo křestarrství jiŽ skoro ze všech stran, jež pustoší pole,
drancují města, drásají země a jež nesčetnými strastmi hubí království
a knižectví, přestaly a úplně byly vykořeněny a aby byl obnoven žádouci
stav vzájemné lásky a bratrství v chvályhodném svazku, dospěli jsme na
základě důkladné znalosti, po předcho zi zr a|é iry aze, p o v zýv ání milosti ducha7 0
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svatého a s radou a souhlasem prelátů, krrÍžat, velmožů, šIechticů a našich
doktorů boŽského i lidského práva k vytvoření takového svazku spojenec-
tví, míru, bratrství a svornosti, jenž by neotřesitelně trval z úcty k bohu
a pro zachování víry a jenŽ by pro nás, dědice a budoucí naše nástupce

75 trval věčně v té podobě' jak se dále uvádí.
1. Především tedy na svou víru katolickou a slovem královským a kní-

žecÍm prohlašujeme a slibujeme, Že od této hodiny a dne nadále budeme
navzájem dodržovat a zachovávat čisté, pravé a upřimné bratrství a že pro
žádné obrany, pro žádné Žaloby nebo pře vzájemně nesáhnemepozbraních

80 aniŽ komu naším jménem po nich dovolíme sáhnout, a|e Že spíše budeme
jeden druhého podporovat ve smyslu dále psaných ustanovení proti kaŽ.
dému Žijícímu člověku, který by nás anebo i jen někoho z nás se pokoušel
holým skutkem a bez pravoplatného nálezu nepřátelsky napadnout.

2. Za druhé, Že žádný z nás neposkytne pomoc nebo radu ani neschválí
85 jednání proti osobě druhého a že nebudeme ani sami, ani prostřednictvim

jiného či jiných nějak strojit nebezpečí či smrt oné osobě, aniŽ schvalovat
jednání těch, kteříby chtěli strojit bezprávné úklady, a|eŽe budeme podle
možností pečovat o zachováni zdravi, Života a cti druhého.

3. Za třetí slibujeme způsobem výše uvedeným, jestliže by někdo
90 nebo někteří z poddaných kohokoli z nás spáchal nebo spáchali nějaká

zpustošení, plenění, loupeže, poŽáry či jiné druhy zločinů v královstvích,
knížectvích nebo v zemích druhého z nás, že budeme žádat, aby tím řečený.
mír a svaz nebyl rušen ani rozbíjen, ale aby ti zločinci byli pohnáni k odči-
nění škody, nebude-li to možno po dobrém, tedy soudně od toho, v obvodu

95 jehož pravomoci mají bydliště či na jehož územi byli odhaleni jako přestup-
níci; aby tak byla nahrazena z jejich majetku škoda jimi způsobená a oni
sami podle povahy zločinu i jinak patřičně potrestáni. ony zločince potom,
kteří }iy se soudu zprotiviii, budou jejich páni podle bydliště i podle
místa spáchaného činu zavázáni a povinni pronásledovat a hubit, aniŽ bude

100 jeden čekat na druhého. Jestliže někdo znás, v jehož obvodu sidlil pachatel
nebo na jehož území byl zločin spáchán a pachatel zadržen, by zanedbal
a opominul výše uvedené zásady, tehdy má jej i pachatele podle práva
stihnout stejný trest a ten, kdo utrpěl bezpráví nebo škodu, můŽe tohoto
člověka z našich řad před níže uvedeným parlamentem nebo konsistoriem

105 soudně zaža|ovat a stíhat.
4. Za čtvrté si přejeme, aby v případě, že by od někoho nebo některý-ch,

mimo tuto dohodu vzájemné lásky a bratrství stojícich, aniŽ jim bylo
ukřivděno či byli vyprovokováni, byla vyhlášena komukoli z nás válka nebo
došlo k válečnému napadení (což _ jak se domníváme - nelze trpět za trvání

110 tohoto přátelství a lásky), aby tehdy vyslalo níŽe uvedené shromáždění ve
jménu všech účastniků této dohody a na společné naše náklady, byť ani o to
napadený druh nežádal, své oficiální mluvčí k urovnání sporů a obnovení
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miru na místo stranám vhodné a tam, za přítomnosti sporných stran nebo
jejich mluvčích vybavených plnou mocí, pilně a usilovně se snažilo přimět

t75 sporné strany k svornosti a miru cestou přátelské dohody, jeJi to moŽné,
nebo aby zvolili rozhodčí či se domáhali práva před příslušným soudcem
nebo parlamentem či konsistoriem způsobem níŽe uvedeným. A jestliŽe by
pro jednáni útočníka nebo pro jeho nedostavení nemohl být sjednán mír
a jednota některým z výše uvedených způsobů, tehdy my všichni ostatní

120 jednomyslným a svorným rozhodnutím po jednotlivá léta budeme pomáhat
napadenému nebo bránÍcímu se druhu našemu v obraně jak z desátků našich
království, tak i výnosy a příjmy našimi a poddaných našich, jež jsou ročně
průměrně vynakládány na třídenní potřeby jejich domu a domácnosti, a to
ve výši a po hranici' jeŽ by byla stanovena a dohodnuta naším shromáŽdě.

125 ním nebo jeho většinou jako přiměřená a vhodná pro dosažení míru napa-
deného druha.

5. A aby byly lépe potlačeny nesváry a války, kdyŽ j1ž pomyšlení na ně
působí jedněm i druhým, kdo je podstupují, bolesti, a aby se upevnil mír
i mezi ostatními, k naší dohodě nepříslušejícími křesťany, přejeme si a naři.

130 zujeme, aby v případě, Že by vznikly neshody nebo válka mezi druhými
křesťanskými knÍžaty a vrchnostmi, do našeho bratrského svazu nezapoje.
nými: tehdy aby vyslalo naše níže uvedené sdruŽení naším jménem a na
naše společné náklady mluvčí, aby přátelsky nebo cestou práva, jak je výše
uvedeno, nastolili mezi spornými stranami podle možnosti svornost. Kdyby

135 obě strany nebo jedna z nich odmítala nabídku přijmout a od války a bojů
upustit a dále válčila nebo s válčenÍm nechtěla přestat, necht je přivedena
k pořádku způsoby a formami v předchozim článku uvedenými.

6. Dále žádáme, aby ti, kteří by se pokusili jakýmkoli způsobem rušit
nynější náš mír, nebyli přechováváni, pod ochranný list bráni, ochraňováni,

140 poclporováni, aniž měli nebo mohli získat nějakou přízeň pod jakoukoli
záminkou v některém z našich království, knížectví, panstvío územÍ
a obvodů, hradů, měst, obcí nebo tvrzí; alebez ohledu na nějaký ochranný
list budou vězněni, chytáni a trestáni jako rušitelé obecného míru podle
povahy zločinu nebo přestupku, jak by toho jeden každý zasluhoval.

745 7. Kromě toho chcenre a ukládáme tímto úředníkům a poddaným
našim, všem i jednotlivým, aby nikdy - společně nebo odděleně _ nepřijí-
mali Žádného člověka do své ochrany a záštity nebo mu jakkoli neposkyto-
vali nebo neslibovali všeobecný či zvláštní ochranný list, aniž si předem
zvláště a jmenovitě nezajistí, Že ochranný list či ona záruka nebudou toho,

150 komu jsou vystavovány, chránit a bránit před bezpečnostními opatřeními
našeho nynějšílro míru, aby totiž v případě, že by byl nařčen, upadl do po.
dezření nebo byl obŽalován z rušeni míru, mohlo být bez této překážky proti
němu postupováno, jak výše uvedeno, i cestou spravedlnosti.

8. Kdo by se však vědomě spojil s rušitelem nynějšího míru a jemu pod

:
t-
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155 jakoukoli záminkou poskytl buď radu, pomoc či přízeň nebo jej přechovával
nebo se opovážil jeho samého ochraňovat nebo bránit nebo mu dokonce dal
ochranný list proti našemu nynějšímu svazu' nechť jej očekává stejný trest
jako pachatele.

9. Protože však není možno, aby mírové úsilí existovalo bez spravedl-
160 nosti a spravedlnost bez něho, ježto mír se rodÍ a je zachováván ze spravedl-

nosti a bez ni my a naši podclaní nemůžeme v míru žít, spojujeme proto věc
míru se spravedlností; poněvadž však řád, jenŽ byl vydán o soudním
jednání, doznával v následujících časech mnohých změn, takže to došlo tak
daleko, že znenáhla pozbyl vůbec platnosti a praxe' přihlíŽejíc k tomuto

165 stavu, mu nakonec dala novou podobu - považujeme proto soudní řád
vůbec za zmatený a domníváme se, že je třeba podle potřeb nové doby
a různých zemí, království a knížectví zavést do našich obyčejů, zvyklostí
a ustanovení nová práva, z lůna přírody čerpaná, čelit novým zlořádům
novými prostředky, jimiž by poctiví lidé byli odměňováni a přestupníci

77o kladivy trestů neustále drceni. Abychom postupně o jednotlivých věcech
pojednávali, rozhodli jsme se proto zřídit především jakési obecné konsi.
storium, jež by ve jménu nás všech a našeho celého sdružení zasedalo
v místě, kde by sdruŽenÍ právě dlelo, a z něhoŽ by se jako ze studnice spra-
vedlnosti roztékaly praménky na všechny strany. A tento soud bude ztizen,

77 5 pokud jde o počet, hodnost osob a jednací předpisy, podle usnesenÍ a rozhod-
nutí našeho podepsaného sdružení nebo většiny jeho členů.

10. A aby na tomto soudě byly spory přiváděny ke konci a ne doneko-
nečna protahovány, žádáme, aby sám soudce a jeho přísedicí podle povahy
přednesených pří vedli pro sporné strany soudní jednání a nalézali sprave-

180 dlnost prostě a jasně, bez soudních formalit a planého hluku, vůbec s upuš.
těním od vytáček a zbytečných odkladů.

11. Usnášíme se dále, aby v připadě, Že by opět vznikly nějaké pře
a různice mezi námi králi a kníŽaty a jinými členy našeho svazu' byl jeden
druhému povinen a zavázán podle práva odpovídat před řečeným naším

185 soudem a s ním vésti spor, zachovávaje přitom všechna ustanovení, dekrety
a nařízení, jež budou učiněna a vydána našimi mluvčími a zástupci nebo
jejich většinou v samotném sdružení, jak se výše uvádí.

12. Dále si také přejeme, aby naše sdružení mělo úplnou a neomezenou
volnost přijímat do našÍ nynější jednoty míru a bratrství všechny křesťan-

190 ské krále, knížata a vrchnosti, pokud zatim členy tohoto svazu nejsou,
a způsobem' jakým jsme to sami učinili, ve jménu našem se zavazovat,
jakož i přijímat závazky vzájemného přátelství vhodnými listy, vzájemně
danými a převzatými, avšak s tím dodatkem, že hned poté, co takové
převzetí bude uskutečněno, samo sdružení nám všem to oznámi, abychom

195 s přijatými mezi nás mohli a směli jednat s bratrskou láskou, jak se sluší.
13. Protože potom tento svaz vzájemného porozumění a lásky byl

404

vytvořen
římské cÍt
leji pomá

2O0 nejzarput
a kniŽata
slavné mt
křestansk
knÍžetem

205 ně stanor
a dávat, 1
váděny k
knížectví.
a našich

270 vynaklád
to naším
křestanů
mír; ten
k názoru,

215 14.Í
ně vyvar.
že se spol
stanovÍ, .
a námořn

220 jakých st
mají shro

15.  D
traviny a
jakým zp

225 v ležení t
stanovent
křesťansk
odevzdat
nebo z mc

230 clržitelů v
16. I.

okamŽitě
knÍžectví
sdruženín

235 prováděn
17. Í-

notlivě, s
vyšle do



eň nebo jej přechovával
it nebo mu dokonce dal
iej očekává stejný trest

xistovalo bez spravedl-
achováván ze spravedl.
ít' spojujeme proto věc
byl vydán o soudním
měn, takŽe to došlo tak
e' přihlížejíc k tomuto
eme proto soudní řád
ldle potřeb nové doby
šich obyčej ů, zvyklostí
čelit novým zlořádům
těňováni a přestupníci
o jednotlivých věcech
n jakési obecné konsi.
lého sdružení zasedalo
r jako ze studnice spra-
tento soud bude zřízen,
odle usnesení a rozhod-
l členů.
ke konci a ne doneko-
přisedící podle povahy
inání a na|ézali sprave.
'o hluku, vůbec s upuš.

lět vznikly nějaké pře
Lašeho svazu, byl jeden
t před řečeným naším
na ustanovení, dekrety
tvčími a zástupci nebo
rádí.
l úplnou a neomezenou
lrství všechny křestan-
'tohoto svazu nejsou,
r našem se zavazovat,
ldnými listy, vzájemně
hned poté, co takové
n to oznámí, abychom
:ou láskou, jak se sluší.
rrozuměni a lásky byl

v5rtvořen a ustavuje se hlavně k slávě a cti božské důstojnosti, svaté
římské církve a víry katolické a aby bylo moŽno co nejvydatněji a nejrych-
leji pomáhat věrným Kristovým, kteří jsou utlačováni od knížete Turků,

200 nejzarputilejšího nepřítele jména křestanů - proto my, výše uvedení králové
aknižata slibujeme a zapřísaháme se pánu našemu JeŽíši Kristu, jeho pře.
slavné matce panně Marii a svaté církvi řÍmské, že budeme bránit a chránit
křesťanské náboženství a všechny opravdu věřící před nejhanebnějším
knížetem Turků vzájemně spojenými silami a prostředkY, ieŽ budou poměr.

205 ně stanoveny a vyhlášeny. K jejich zajištění a získání budeme odvádět
a dávat, pokud to bude potřeba, všechny desátky, které jsou dávány a od.
váděny kostelům, duchovnim a církevním osobám v našich královstvich,
kníŽectvích a panstvích, spolu s řečenými příjmy' zisky a výnosy našimi
a našich poddaných, jež jsou v jednotlivých letech, jak výše uvedeno,

270 vynakládány na tři dny, a neustaneme v pronásledování nepřítele, bude-li
to naším sdružením uznáno za vhodné, dokud nebude vypuzen z uzemi
křestanů nebo dokud nebude společným rozhodnutím usneseno sjednat
mír; ten však má být sjednán jen za předpokladu, Že se napřed dospěje
k názoru, že bude postaráno o bezpečnost sousedních křestanů.

275 14. Kromě toho, protože je třeba obratně a pečlivě předem se všestran.
ně vyvarovat toho, aby neopatrné nestihla nakonec pohroma, usnášíme se,
že se společným rozhodnutím celého našeho shromáždění nebo jeho většiny
stanoví, kdy bude vhodné napadnout nepřítele nebo jakými pozemními
a námořními sbory se má vésti valka nebo pod vedením kterých vojevůdců,

220 jakých strojů nebo válečných prostředků se má uŽít, na kterém místě se
mají shromáždit všechna pozemní vojska, jeŽ potáhnou proti Turkům.

15. Dále jakým způsobem bude moŽno zaopatřit za přiměřenou cenu po-
traviny a ubytování v městech, vesnicích a jiných vhodných místech. Dále
jakým způsobem bude postaráno o společnou minci, aby vojáci za pochodu,

225 v ležení a při návratu neměli potíže. Dále že bude společným usnesením
stanoveno podle toho, jak se uzná a rozhodne, že v budoucnu více prospěje
křesťanskému náboŽenstvi a větší bezpečnosti věřících, komu se co má
odevzdat v případě, Že se nějakým způsobem podaří něco odejmout z rukou
nebo z moci nepřátel, a to tak, aby nepřítel opět nedbalostí nebo neschopností

230 clrŽitelů vyprovokovaný nezpůsobil věřícím nové újmy, horší předchozích.
16. Kromě toho si přejeme, aby každý z nás, aŽ to bude usneseno'

okamžitě přistoupil k výše uvedenému vybírání peněz ve svém království,
knížectví a panstvÍ, a to způsobem a formou', jež bude stanovena samým
sdruŽením nebo jeho většinou k tomu cíli, aby to zbožné dílo bylo ihned

235 prováděno a věrným v Kristu se dostalo pomoci.
77.Dále aby bylo náležitě splněno výše i níŽe sepsané, všechno i jed-

notlivě, slibujeme a zavazujeme se uvedeným způsobem, Že kaŽdý z n,ás
vyšle do města Basileje v Německu k nejblíže příští neděli,,Reminiscere..
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roku 1464 od narozeirí pána své mluvčí, muŽe znamenité a velmi vážené,
240 vybavené jeho plnou mocí a pečetí, kteři tam všichni budou zasedat po dobu

bezprostředně následujícího pětiletí a ve jménu našem a ostatních členů či
těch, kteří se členy teprve stanou, vytvoří, ustaví a za|oži korporaci, ústředí
čili řádné kolegium; a když uplyne pětiletí shromáždění basilejského, budiž
totéŽ shromáŽdéni po další bezprostředně následující pětiletí konáno a pořá-

245 dáno v městě N. ve Francii a po třetí pětiletí v městě N. v Itálii za stejných
poměrů a podmínek' jak je výše usneseno a stanoveno o Basileji, tak aby
napříště vŽdy po pěti letech měnilo své sídlo až do doby, než samo sdružení
nebo jeho většina stanoví a rozhodne jinak. Sdružení ať má jednu vlastní
a zvláštní radu, jeden budiŽ předsedající otec a hlava N. a my ostatní krá.

25o lové a kniŽata křesťanstva buďme údy. Také at má řečené kolegiurn nad
námi všemi a poddanými našimi jakož i nad těmi, kdo by se jí dobrovolně
potlvolili, jurisdikci nespornou i spornou spolu s čistou i smíšenou pravo.
mocí, podle toho, jak by o tom rozhodlo a stanovilo toto sdružení nebo jeho
většina. A posléze ať má vlastní znak, pečeť a společnou pokladnu a veřejný

255 archív, syndika, pokladního' úředníky a všechna ostatní práva, jakkoli
příslušející a patřící dovolené řádné korporaci.

18. A aby byla každé zemi její práva zaclrována neporušena, usnášíme
se, aby do čela vyšších funkcí ve sdružení byli v kterékoli zemi, kde by
sdružení právě sídlilo, stavěni ti, kteří z národnosti té jsou ztozeni a pochá-

260 zejí a jejíž mravy a zvyklosti znají a jim rozumějí.
19. Konečně aby nechyběly prosbředky na vydání a náklady, jež jsou

nutné a uŽitečné pro zachování míru, na vykonávání soudnictví, vysílání
mluvčích a poslů v různé strany a jejich jmenování a na jiné potřeby našeho
sdruŽenÍ, slibujeme a zavazujeme se' Že kaŽdý z nás bez dalšího prodlení

265 pošle a přispěje výběrčím do veřejné pokladny a radě řečeného sdružení
jednou desetinou všech peněžitých prostředků, ježby jím samým nebo jeho
jménem měly být poskytnuty z desátků a z výnosu nebo třídenního důchodu,
jak výše uvedeno, a to v době, kterou určÍ samo shromáŽděni nebo jeho
většina. A jestliže tak neučiní, můŽe a bude povinen syndik nebo fiskální

270 prokurátor téhoŽ sdružení ihned jej pi.ed jeho parlamentem nebo soudem
zaža|ovat a peníze vymáhat soudně spolu s náhradou škody a ztrátou,
jakož i pobádat a povzbuzovat nás ostatní, abychom věrně podle závazku,
který jsme na sebe vzalio řečené peníze, náhradu škody aztráta od něho
a jeho poddaných mocí vojenskou vymáhali a dobývali' aby mohly být

275 vynaloŽeny na společné potřeby sdružení, jak výše uvedeno.
20. Dále prohlašujeme a přejeme si, abychoÍtl ITIýI král Francie, spolu

s ostatními králi a knížaty Gallie měli a představovali jeden hlas, my potom,
králové a knížata Germánie, druhý a my' dóže benátský spolu s knížaty
a městskými obcemi ltálie, třetí hlas v našem srlruŽení. Jestliže by se král

280 Kastilie nebo jiní králové a knižata španělského národa připojili k tomuto
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našemu svazu přátelství a bratrství, budou potom sami podobně mít jeden
hlas ve sdružení, korporaci a kolegiu. Jestliže by však mezi mluvčími králů
a knížat jednoho atéhoŽ národa byly o nějaké záležitosti vysloveny a vzne-
seny protichůdné hlasy, je stanoveno, aby dále platilo - jal<o kdyby bylo od

285 toho národa jednomyslným souhlasem usouzeno a rozhoclnuto _ to, co od
většiny bylo učiněno a usneseno; byla-li by při hlasování rovnost hlasů,
mají mít převahu ti mluvčí, kteří ve srovnání s druhými by vynikali většími
zásluhami a hodností svých pánů, jež zastupují. A jestliže by si ti mluvčí
byli rovni v zásluháclr a v hodnostech, bude ponecháno volbě ostatních

290 národů, v této dohodě sdružených, ke které ze stran by se přiklonily.
21. A aby byla vůbec odstraněna pochybnost, je stanoveno, aby v pří-

padě, že by některý z našich králů nebo knížat vyslal do řečeného sdružení
více zástupců, měli tito všichni toliko jediný hlas ve své národní kurii
řečeného shronráŽděni, tot|Ž hlas toho, kdo je vysílá.

295 22. Dá|e - ježto Písmo dosvědčuje, že tomtt, kdo by pomohl, rozmnoŽil
a bránil víru Kristovu, je zajištěno místo v nebi, kde b]ažení věčně žijí - je
tím spíše třeba doufat, že k věci tak svaté, tak zbožlé a tak nutné všichni
ostatní křesťané ochotně ruce př'iloží, protoŽe ten, kdo by nyní odmítl
poskytnout pomoc proti Turkům, sám se prohlásí za zřejmého ochránce

300 bezbožných nepřátel křÍže Kristova. A proto se usnášíme, že my všichni
jednomyslně prostřednictvím našich slavnostnich mluvčích všÍm možným
úsilím a snahou, způsoby a formami, které určí výše řečené sdružení, u nej.
vyššího kněze zajistíme, aby Jeho Svatost obrátila pozornost na to, že výše
uvedeného vybírání desátků je třeba na zabezpečení míru křesťanů, k obraně

305 věrných Kristových a k boji proti nepřátelům kříže. Dále aby jako otec
a pastýř věřících z velkomyslnosti své dobroty povolil a pod přísnými tresty
svými obecnými a pravoplatnými bulami přikázal vykonavatelům, kteří
mu budou jmenováni a k tomu odpovídající formou ustanoveni a vysláni,
aby řečené desátky byly dávány, odváděny a vypláceny zprisobem a za

310 podmÍnek, jež mu budou naším jménern předloženy. Dále aby rychle skon-
coval všechny války a nesváry mezi církevními kníŽaty, kteří nejsou členy
tohoto svazu' a hlavně ony, které by nějakým způsobem mohly být na
překážku skoncování války proti Turkům a zachování řečeného míru; nebo
aby do každé země vyslal legáta, muže naprosto spořádaného života, pocti-

315 vého a zkušeného, plnou mocí k tomu opatřenélro, muŽe, který by život,
ť'eč a zvyky této země chápal a uznával, aby se s patřičným úsilím a pílí
přičinil o přátelské narovnání mezi spornými stranami. Jestliže by to však
nechtěly učinit, al] z moci jemu svěř.ené mezi nimi trvající nesváry skončí
a soudně rozhodne. Konečně ať Jelro Svatost svolá ostatní knížata a obce

320 Itálie a pod boŽskými sankcemi a přisnými tresty je napomene a požádá,
aby oni, jako Turkům nad ostatní národy bliŽší sousedé, přistoupili k vybu-
dování námořního loďstva spolu s ostatními křesťanv a jim přispívali

40ť



a odváděli přiměř'enou výpomoc k poctě a slávě božia k obraně věřících, aby
toto dílo obrany víry dospělo tím chvályhodněji k vytouženému cíli.

325 23. Kromě toho, aby mír a toto ujednání byly neporušeně zachovány,
stanovili jsme a slibujeme, že v případě, že bude někdo z nás povolán do
nebeské vlasti, nebude Žádnému jeho dědici nebo nástupci dovoleno ujmout
se království, knížectví nebo panství ani že nesmí k dědictví být připuštěn,
dokud by dříve svým otevřerrým listem, opatřeným pečetí a daným komu.

330 koli z nás k dispozici jako společná záruka našemu shromáždění, nepřislíbil,
že i on sám bude všechno výše a níže sepsané, vcelku i jednotlivě, zachová-
vat s nezviklatelnou věrností.

24. A' jestliže naše řečené sdruŽení nebo jeho většina nařidí, rozhodne
a stanoví ještě něco jiného, neŽ je výše uvedeno' co bude třeba pro zachování

335 míru a spravedlnosti' jakož i obrany věrných křestanů jakýmkoli způso.
bem vykonat a sjednat, toho budeme vcelku i jednotlivě dbát a opravdu
toho šetřit, jakoŽ i konat to, čeho vyŽaduje a k čemu zavazuje pouto oprav-
dového a upřímného bratrství a ustanovení tohoto našeho listu, jak jsou
zahrnuta po odstavcích a v jejich obsahu ve všech jeho bodech, klauzulích,

340 člárrcích a větách i kapitolách. K dosvědčení a utvrzení toho rozhodl se
každý král a kaŽdý z našich knižat připojit k tomuto listu pečet svého
majestátu. Dáno a projednáno atd.

7 A. B. C... iniciály nahrazující v návrhu konkrétní jména _ 5 vgslalo tolik lidí:
narážka na 1. křížovou výpravu, která koncem 11. stoletÍ dobyla části území Před-
nÍho v1ichodu, zejména Palestiny s městem Jeruzalémem, jeŽ zůstalo na necelé století
v drŽení křesťanského tzv. království Jeruzalémského - 16 k nejhoršt věrolomnosti:
k opuštění křestanské v1ry _22 prouincie: naráŽka na přlslušnost ztracených východ-
nÍch oblastí k řÍmské říši v době počátků našeho letopočtu _ 26 v trium|dlním prtt-
uodu; při slavnostníchvjezdechvítěznýchvojevůdcůdoŘíma byli voděni v průvodu
i zajatl nepřátelé - 56 před d.ům lzraele.. tj. na ochranu křesťanství jako dědice
poslání vyvoleného izraelského lidu _ 61 ie třeba hlasitě oplakdoat pohromu Ronstanti-
nopole: naráŽka na dobytí Cařihradu Turky 7453 _72 božského i lidského prdua: práva
cÍrkevního i římského _ 76 nasvouuíru katolickou: král Jiří' ač utrakvista' pokládal
se v duchu kompaktát za člena katolické (tj. obecné) církve _ 768 prdua, z lůna při.
rodg čerpanó.: tj. přirozené právo - 238 k nejblíže přtštl neděIi,,Reminíscete,,: k26.
únoru 1464 _ 252 jurisdilcci nespornou i spornou: zabezpečován7práv ze strany svazu
i vyřizovárrí sporů mezi členy svazu; s čisÍou i smtšenou prauomocí: s pravomocí nad
panovníky členských států a jejich prostřednictvím nad poddanými - 255 sgndika:
právního zástupce - 277 Gallie.. tÍm je mlněna v podstatě oblast francouzského
jazyka (která se autorovi kryje s pojmem někdejší řÍmské provincie Gallie)' tedy
oblast širší, než zaujímala tehdejšÍ Francie _ 278 dóže: hlava benátské republiky;
s knižatg a městskými obcemi ltdlie: |tá|ie byla tebdy pojmem pouze zeměpisným,
podobně jako Německo byla rozdělena na jednotlivá panství světských i církevních
knížat a městských komun (obcí) - 280 Kastilie; nejmocnější království v oblasti
španělského jazyka, která tetrdy rovněŽ netvořila jediný státnl celek - 295 Ptsmo
d.osuědčuie: podle Žid. 11,13-16 _ 327 sousedé.. Turci tehdy ovlátlali Balkánský polo-
ostrov a východní Střeďomoří
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ČnsxÁ LISTINA

Rychlé pronikání češtiny do listin v poslední třetině 14. století přineslo ne.
obyčejné zpřesnění právní terminologie v národním jazyce, takže se na prahu 15.
století objevují česky psané listiny v míře stále hojnější a každým rokem jich při-
bývá. Ustaluje se jazyk listin a významová přesnost češtiny dosahuje takové vy-
spělosti' že je postupně schopna nahradit latinu i v nejjemnějších obratech a běžné
latinské formule dostávají své české protějšky stejně přesné a výstiŽné. Z prvních
let 15. století je zachováno již velmi značné množství českých listin; vedle nich se
však ještě vydávaly listiny latinské (jako ukázka poslouží Dekret kutnohorský,
který byl uveden již výše)' zatímco se v oblastech, kde sídlili Němci, zejména
v někter1ých větších městech, právní jednání zapisovala často také německy.

KRÁLoVSKÉ PRoMINUTÍ vIN MIKULÁŠI Z  HUsI

- České písemnosti vycházely v dosti značném počtu i z královské kanceláře.
Castým typem královského listu bylo odpuštění vin osobám, které se nějak pro-
vinily a jimž proto hrozily nejtěžší tresty. Panovník jim svou milostí zaručoval
navrácení jejich cti i práv a zpravidla přikazoval vrchnostem nebo městům, které
takor'é provinilce stíhaly, aby jim -nevzpomínaly ve zlém jejich provinění. Takoqý
list (latinský) byl vydán i Janu Zižkovi v r. 1409; panovník mu odpustil jeho
účast v rotách lapků, tj. v záškodnických tlupách. I druhému pozdějšímu husit-
skému vojevůdci Mikuláši z Husi podobným způsobem panovník prominul viny,
přikázav Budějovickým, v jejichŽ knihách psanců byl Mikuláš z Husi spolu s dal-
šími osobami zapsán, aby proti nim již trestně nezakročovali a pokládali všechny
jejich viny za zah|azené.

Václav, z božíe milosti římský král, po vše časy rozmnožitel říše, a český
král.

Věrní milíl
Neb jsme Mikulášovi z Husi, Vilémovi Škynakovi, Berrešovi z Sedlce,

Prokopovi z Dubného, Přibíkovi ze Lhoty, Kunšovi z Dlúhé Vsi, Janovi
Stebnakovi, Hynkovio Janovi Letovskému a Dětřichovi z Nebřehovic
a všem jiným, ktetiŽ jsú u vás psáni a s nimi i pro ně zašli, v té mieře
milostivě jich vinu i nevinu odpustili, protož vám přikazujem přísně, chtiec
tak mieti, abyšte o ty věci jim věky věkoma žádným zlým ani kterú nechutí
nezpomínali v Žádné mieřen neŽ ty všechny věci i nechuti aby byly minuté
a zhlazené beze lsti. Jedne zda by se čeho jiného neřádu potom kdy dopus.
tili, aby to na nás zneseno bylo, nečiniece jinak pod naší milostÍ.

Dán u Praze, ten úterý před svatým Šimonišem i Judy, králevství
našich etc.

Ad relationem Johannis de Smilkov Johannes Veilburg, decretorum
doctor.

Magistro civium et juratis consulibus civitatis Budweis, Íidelibus nostris
dilectis.
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1 rozmnožitel.. srov. výklad zd'ena s. 389 - 4 Mikultišooi z Husí atd.: Václav 1\r.
oznamuje' Že přijal na milost Mikuláše z Husi a jeho druhy, kteří se domáhali
práv a drobnou válkou rušili zemský mír; Mikuláš z Husi byl zemanského původu,
na čas byl královským purkrabím na hradě Husi u Prachatic; na počátku husitského
revolučního hnutí byl prvním ze čtyř hejtmanů rra Táboře - 7 psdni zapsáni v knize
psanců, tj. osob, které zasluhují trest smrti; zašlÍ zahájili rrepř'átelství, dopustili se
nepřátelských činů; v té mieře v tomto přÍpadě -10 v ždd.né mieře nikterak; abg bglg
minuté a zhlazené aby pominuly a byly za}t|azeny _ 7t iedne jen; neřddu porušení
řádu, nezákonného jednání _ 72 zneseno vzneseno' přcdloženo k rozhodnuti _ pod
našt míIostí. pod ztrátou naší milosti -73 úterý před suatým Šimonišem i Judg: poď|e
názoru F. M. Bartošelist byl vydánr.7417, kdy uvedený den padl na 26. října;
krdleustoí naších: tj. českého a římského (srov. zde na s. 389) - 15-16: K relaci
Jana ze Smilkova Jan Veilbrrrg, doktor práv. Relací se rozumí úřední sdělení
o rozhodnutí panor'níkově; na základě relace vystavovala kancelář listinu. Jan
Stidlo ze Smilkoua: královský komorník, později nejvyšší lovčí; Jan Veilburg: ďo.
ložen jako nejvyšší písař královské kanceláře, dřive nejvyšší písař Starého Města
- 17-18: Purkmistru a přísežným konšelům města Budějovic, věrným našim
lnilÝm

L I ST INA  ST IBoP . 1 -  ZE  ST IBoŘ IC

Další rozvoj české listiny přineslo husitské revoluční hnutí. Pronikárrí češLiny
do všech jevů právního života se projevilo i v listinách, takŽe je nutno mluvit
přímo o ústupu listiny latinské. Počeštění měst v husitské době však znamenalo
i podstatný ústup listiny německé, takže se stále výrazněji uplatňovala čeština
i v místech, kde ještě nedávno byla právní jednání zapisována v jazyce jiném.

Čeština však pronikla i mimo hranice českého státu, do sousedních Uher na
území Slovenska, kde se stala slovanskému obyvatelstvu, jazykově blízce příbuz-
nému s Čechy, rovněž řečí úřední a právní, tržívanou v právních aktech. Jednou
z nejstarších známých listin vzniklých na Slovensku v české řeči je dlužní úpis
předního uherského magnáta Stibora ze Stibořic z 13. prosince 7422, daný ve Ska-
lici. Listina je psána velmi dobrou češtinou, v přesných obratech, takže|ze soudit,
že ji vyhotovil zkušený písař rodem z Čech nebo aspoň v Čechách vzdělaný. To
dobře odpovídá skutečnosti, že vydatel listiny, pan Stibor ze Stibořic, který sám
studoval na pražské universitě, dobře poznal českou vzdě]anost.

My, Stibor z Stibořic, odjinucl z Beckova, hrabie hrabstvie niterského
etc.' jistec dluhu Yzezpod psarrého, a my Stibor takéŽ z Stibořic, seděním na
Dobré Vodě, a Záviše z Gostišova, seděním na Konrátovém Kameni,
rukojmě, s jiŽ menovaným paneln Stiborem, pánem naším, a zař' vyzná-
váme sami Za se i za své všecky erby všem, kteříž tento list viděti nebo čtúce
slyšeti butlú, že jsme slovutnému palroši Benešovi Flerinkovi z Slúpna,
Kozlík řečenému, a Kateřině, rnalženě jeho, a lr věrné ruce urozenému panu
I{ynkovi z Valdštejna, seděnim v Židlochovicích, i jejich všem erbóm
pravého nám požičeného dluhu dlužni šest set z|atých uherských dobrých
v zlaté akteiiž dobrú váhu mají, který-chžto šest set zlatých sr'rchu psaným
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Benešovi, Kateřině, malženě jeho, a ku věrné ruce panu Hynkovi i jejich
všech erbóm slibujeme svú dobrú čistú věrú beze lsti společnÍ rukú neroz.
dielně na sti.edopostie, jakož jiŽ najprvé přijde' hotovými zlatými zaplatiti
bez porúčenie všelikakého. Pakliž bychme toho neučinili' jehoŽ buoh nedaj,
tehda což by kolvěk naši prvé menovaní věřitelé nebo jejich erbové pro
nezaplacenie těch jistých z|atých škody mezi židy nebo křesťany vzali' í
kterúŽ by dobrým svědomím ukázati a dovésti mohli, ty jisté všecky škody
dlužni budem a slibujem s hlavními penězi zap|atiti. Pakliž bychme toho
všeho neučinili, tehda jim dřieve psaným našim věřitelóm i jejich erbóm
dáváme plnú moc nás i naše erby napomínati, jako na penieze slušie, a my
se jim niŽádným skutkem ani řečí nemáme protiviti ani jeho kterým právem
nebo súdem odbývati, dokadž jemu neboli jim těch jistých hlavních penězi
i s škodami plně nezaplatíme. A ktoŽ tento list s jeho, Benešovú, panie
Kateřiny nebo pana Hynkovú, věrné ruky, neboli s jejich erbóv dobrú volÍ
bude mieti, ten ke všemu téžprávo jako oni sami jmá mieti. Toho pro lepšie
svědomie své vlastnie jsme pečeti naším dobrým svědomímzavěsili ktornuto
listu.

JenŽ jest dán v Skalici v neděli den svaté Lucie od narozenie božieho
tisíc čtyři sta a potom dvadsietého a druhého léta.

7 z Beckoua: hrad v Pováží u Nového Mesta n. Váhom; hrabstuíe niterského etc.:
hrabství nitranského atd. _ 2 jistec dluŽnÍk; uzezpod psaného dole uvedeného, níŽe
psaného; seděntm sídlem _ 3 na Dobré Vodě: hrad a obec na Nitransku; Ztiviše
z Gostišoua: jde patrně o Hostišovce (nyn. okr. Rimavská Sobota); na Konrdtovém
Kameni: na Konrádor'ě Kameni, hrad v Malých Karpatech při cestě z Trnavy do
Jablonice _ 4 rukoimě rukojmí _ 5 za erbg za dědice _,7 malženě manŽelce; kvěrné
ruce důvěrníku, který dbá o splnění smlouvy ve prospěch stran]r, jež jej postavila (zde
věřitel) - 8 Hgnkovi z Yaldšteina: příslušník moravské linie rodu pánů z Valdštejna _
9 požičeného (sloven.) půj čeného - 72 suú dobrú čistt7 věrú vérně, poctivě; společní rukú
nerozd-ielně rukou společnou a nerozdílnou - 13 na středopostie, jakož iiž najprué
při jde s nejblíŽe přÍštím týdnu mezi 3. a 4. ncdělt postní, tj. kolem 10. března 1423 -74
bez porúčeníe bez upomínáni - 15.16 což bg kolvěk... škodg'.. uzali jakoukoli škoďu
by utrpěli -17 suědomtm ukdzati a douésti svědectvím doloŽiti a dokázati _t8 dlužni
povinni; s hlauními penězi s jistinou dluhu _ 79 dřieue psaným dříve, vý.še uvedeným
- 20 napomínati, iako na penieze slušie upomínati způsobem obvyklým při pcněŽrrích
pohledávkách - 2Í iefto toho _ 24 s dobrú polí se souhlasem - 25 též totéž; pro lepšie
suěd.omí'e na svědectvÍ, pro ďosvědčení - 28 den suaté Lucie: 13. prosince 1422

PRIVILEGIUM K UTNÉ HoŘE

Vysoká právni kultura husitské doby, kterou bezpečně dokazuje nejnovějši
bádání, projevovala se i ve věcné a formální úrovni právních aktů, psaných pře.
vážně již jen česk5'. Byly nalezeny cesty, jak nahradit listirrnou formou záraky,
které jinak pro bezpečnost právních jednání o nemovitostech poskytovaly jen
zernslié desky. Akty vyclávané vládnotrcíini stranami r' různých oblastech krá-
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lovství nikdy neztratily nic ze své přesnosti; pro nové právní vztahy, vytvořené
revolucí, byly nalezeny i odpovídající výstižné formy jejich písemného zachycení.

Zvlášté pozoruhodná byla zákonodárná činnost revolučních orgánů, které
vydávaly i takové předpisy, jaké by jinak příslušelo vydat jen panovníkovi, např.
privilegia pro královská města. Výrazným projevem takové tvorby práva je
privilegium hejtmanů táborského a sirotčího polního vojska pro město Kutnou
Horu z 25. června 1428. Hejtmanové polních vojsk, do jejichŽ moci město tehdy
patřilo' zaručili novým obyvatelům, kteří se zde usídlili po vypálení města a po
odchodu německých měštanů, že nejsou povinni postupovat získané nemovitosti
nikomu z dřívějších vlastníků s výjimkou Pražanů.

My, Jaroslav z Bukoviny, hautpman, kněz Prokop i jiní starší vojska
táborského' a my' Velek z Březnice, Jan z Kralovic, hautpmané, kněz
Prokópek i jiní starší vojska sirotčieho, vyznáváme tiemto listem přede
všemi, ktož jej čísti nebo čtúce slyšeti budú, že z zdravé rady našie společnie
bratřím našim purgmistróm, konšelóm i vší obci na Horách Kutnách, kteříŽ
sú se znova sadili u Hory Kutny po vypálení druhém a z moci nám od pána
boha pójčené dali jsme i mocí tohoto listu dáváme plnú moc, aby všeckna
městišče domová, zahrady, doly, mlýny,|ázně, vinice, i coŽ k tomu příslušie,
k svému póŽitku mocně drŽeli tak, jakoŽ jesti jim rozdieleno a rozdáváno
za dobré paměti Jana ŽiŽky a Jana Hvězdy, předkóv našich a hautpmanóv
vojsk svrchu psaných, nižádnému nejsúce vinni těch sstupovati a navraco.
vatí z uteklých, kteřížť sú dřieve ot nich utekli s králem uherským aneb
kamŽ koliv, zákonu božiemu protiviece se, jedno samy ty vyměňujíc, kteřiž
sú s bratřími pražany byli proti nám zašlin těm jich statkové dědiční, domy,
zahrady etc. mají zase navráceny býti, jakoŽ na slavném míru mezi námi
a pražany učiněném umluveno jest. A také komuŽ by oni z dobré vuole své
co takového statku navrátiti chtěli, toho jim neodpieráme; ale jinak jich
k tomu mocí tisknúti nemienime aniŽ chcem. A toho na potvrzenie i pro
lepší jistotu pečeti svrchu psaných obcí polních s pravým vědomím dobro-
volně k tomuto listu přivěsili smy. Jenž jest dán léta od narozenie syna
božieho tisícieho čtyřstého osmmezcietmého, ten pátek po svatém Janu,
křtiteli božiem.

t hautpman hejtman; kněz Prokop.. Proliop Veliký; sÍarší.. členové velitelského
sboru - 3 kněz Prokópek: Prokop Malý - 5 vší obci na Hordch Kutnách všemu lidu,
všemu obyvatelstvu v Kutné Hoře - 6 sú se sadili usadili se; po ugpdlent druhém:
po poŽáru města 7. června 7424,kdyŽ Kutnou Horu obsadilo ŽiŽkovo vojsko; z moci
ndm od pdna boha pójčené: obrat, jímŽ se zdůrazňuje, Že moc vojsk polních je ve
smyslu středověkých přeclstav odvozena přímo od boha, tudíŽ je mocÍ svrchovanou,
nezávislou na jiné moci _ 8 městišče domovd. mÍsta k stavbě domů - 9 abg mocně
drželi aby měli v moci jako vlastníci _ 70 předkóo předchůdců _ 11 uinni... sstupo.
uati a nauracoucÍí povinni odstupovati a navraceLi _ 72 z utekllch: míněni dřívějšÍ
němečtí kutnohorštÍ měšťané, kteři uprchli před husitským vojskem v r. 7427, a
zejména po porážce Zikmtrndova vojska u Kutné Hory počátkemr.7422 - 73 zdkonu
božiemu protívíece se.' uprchllci se nechtětri připojit k husitství a k přijímánÍ podobojí;
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ogměňuitc vyjímajíc - 74 bglí zcšti zahájili nepřátelstvÍ' dopustili se nepŤátelských
činů - |5 na slauném míru.. mír vršovický mezi tábory a pražany z t. t425 - 16 učÍ-
něném uzavřeném - 17 toho jim neodpíerdme v tom jim nebráníme - 18 moct tislcnúti
násilím nutit, donucovat - 19 s prauým uědomím s dobrým, náleŽitým vědomím -
20 Jenž A ten - 2L osmmezcietmého dvacátého osmébo; ten pdtek atd.: 25. června

PRIVILEGIUM KRÁLE J IŘÍHo PRo MĚsro  SLANÝ

Ani po skončení revolučních bojů nebylo moŽno zadtŽet obrovský rozmach
české řeči, vyvolaný v život husitstvím. Kolem poloviny století a v době poděbrad-
ské se stala čeština jiŽ zce|a převažujícím jazykem úřednÍch písemností. Nej-
významnějŠi úřad ve státě, královská kancelář, používala při vydávání listin do-
konalého jazyka, vystihujícího všechny jemnosti právních vztahů.

Ukázkou takové listiny, psané dokonale přesnou právnickou češtinou, je privi.
legium krále Jiřího z Poděbrad pro město Slaný z 10. srpna 1464' v kterém panov-
ník povoluje obci města, aby koupila městskou rychtu a sama si volila rychtáře.
Je to typický doklad pro úspěšné úsilí měst domoci se rychty a převzít ji z rukou své
vrchnosti, s jakým se setkáváme v této době u většiny měst.

My, Jiří, z boží milosti král český, margkrabě moravský, lucemburské
a slezské kníže a markrabě luŽický etc., oznamujem tímto listem všem,
jakoŽ jest urozený Bořita z Martinic na Smečně, hofmistr najjasnější kněŽny
paní Johanky, králové české, manželky naší nejmilejší' věrný náš milý,
i s Annú z Kunvaldu, manželkou svou' prodal jest rychtu dědicky v městě
Slaném s dědinami, lúkami, krámy masnými i chlebnými i s zahradami,
platy, mlýny, cly i listy, s majestáty předkův našich, králův českých, na tu
rychtu svědčícich, i se vším právem a příslušenstvím, kteftŽ k tomu rych-
tárství přísluší, opatrným purgmistru a konšelóm a obci města Slaného
nynějším i budúcím, věrným našim milým, za 900 kop grošův, kteréžto
nadepsané penize sú jemu jiŽ od týchŽ měšťan v plně a docela splněné a za-
placené, že my znamenavše a shledavše v skutku věrnost pravú a dávní
zaslúženi po vše časy předkóm našim, králóm českým, i nám také od již
jmenovaných měštan slánských, a potom, aby mohli toho tím dostatečnějí
zasluhovati, s dobrým rozmyslem a radú věrných našich mocí kráIovskú
dali sme jim a mocí listu tohoto dáváme k tomu trhu naše královské povo-
lení, tak aby oni již tu rychtu i s rychtárstvím mohli drŽeti a požívati
s dědinami,lúkami, masnými krámy i chlebnými, zahradami, platy, mlýny,
se cly i s jinými se všemi právy a půžitky, \<tetiž sú k té rychtě příslušeli,
a to k svému úžitku přivésti a obrátiti, jakŽ by se jim nejlípe zdá|o, bez
překáŽky naší i budúcích králův českých i jiných všech lidí, a tu aby mohli
dále, kdež by se jim zdálo, prodati, dáti, změniti, zastaviti, spolkem neb
rozdílně neb po kusích dědičství pod purkrecht aneb k svobodě lidem
dobrým a hodným nevysokého řádu, komuŽ by se jim zdálo a líbilo, takovú

413



25

30

měrú, aby se chudině i obci spravedlnost dála v kupovánÍ masa, chleba, bez
obtížení chudých lidí neslušného. A rychtáře aby sobě mohli učiniti a ustano-
viti člověka dobrého a hodného, kohoŽ se jim zdáti bude a kdyŽ se jim koli
zdáti a líbiti bude, kolikrát by koli jim toho potřebÍ bylo, aby nám aneb
budúcím králóm českým napřed přísahu učinil a věrnost slíbil a potom
konšelóm a obci; a tu přísahu konšelé, kteřiž by toho času byli, budou moci
dáti tomu rychtáři, jestliže by tu přítomně tehdáž podkomořiho aneb hof.
rychtéře nebylo, aby ten úřad rychtárský věrně a právě vedl a spravoval,
a kteréž by viny na nás neb budúcí naše, krále české, slušely, těch aby
netajil před námi aneb před podkomořím naším nynějšim i budúcím. Také,
jakoŽ sú byly prvé pokuty těŽké na to vydané od předkův našich, králův
českých, kdyby se je proti rychtáři neb proti témuž úřadu komu událo
přečiniti a proviniti takovú vinú, kteráŽ by do naší komory přislušela, že
my to již mocí naší královskú oblehčujem a poniŽujem takově: Jestliže by
na koho shledáno důvodně bylo, ten takový aby propadl do naší komory
aneb budúcích našich králův sto kop grošův pokuty a purgmistru a konše.
lóm a obci druhých sto kop grošův, kolikrát by se to koli přihodilo, ale více
nic. Protož přikazujem všem našim úředníkóm, a zvláště podkomořímu
nynějšímu i budúcÍmu, aby mimo tato naše povolení a obdarování svrchu
psaných měšťan jinak o to neobtěŽovali ani kterak koli překáželi, ale radějí
jich bránili a obhajovali pod vyvarováním hněvu našeho královského. Tomu
na svědomí pečet naši královskú kázali sme přivěsiti k tomuto listu. Dán
v Praze v pátek dne svatého Vavřince léta etc. 1464, království našeho léta
sedmého.

Ad relationem domini Venceslai de Valečov. succamerarii etc.

3 Bořita z Martinic na Smečně: diplomat krále Jiřílro; psal se podle Srnečna
u Slaného; hofmistr správce dvora, domu (magister curiae) _ 5 prodal jest rgchtu dě-
dickg prodal rychtu (sídlo a úřad rychtáře) do vlastnictvi - 6 s dědinami s pozemky,
s půdou _ 7 s majestdÍg s panovnickými listinami obsahujícími určité výsady; před.
/cůu přcdchůdců - 8 na tu rgchtu suědčí'cIch kteří osvědčovali majetnictvÍ té rychty
- 9 opatrným moudrým; obvyklý tiLul měšťanů - 11 nadepsané dříve uvedené _ 72
znamenauše poznávajíce, pozorujíce; dduni zaslúženÍ dávné zásluhy _ 74 dostateč-
nd l ípos tač i te l ně j i - 15s  ro zmgs l em suvážením -  16k  t rhu  k  obchodu  -  17
požíuati uŽívati _ 2! bez překcižkg našt aniŽ bychom jim v tom překáŽeli - 22
kdež když; změniti směniti _ 22.23 spolkem neb rozilíIně neb po kusích v celku
nebo odděleně nebo postupně po částech _ 23 pod purkrecht aneb k suobodě k dé.
dičnému nájmu nebo do svobodného vlastnictví - 24 lidem.., nevgsokého řddu
nešlechticům1' takouú měrú tak _ 26 bez obtížení... neslušného bez nenáleŽitého, ne-
místného zat7Žent. - 30 přísalru... ddti uloŽiti přísahu _ 3I podkomořílro.. úředníka'
který dozÍral na královská města; ho|rgchtéře pomocného úředníka podkomořího
v městském soudnictví _ 32 abg pr(luě vedl aby spravedlivě zastával _ 33 kteréž bg
oing na nds neb budúct naše... slušelg které pokuty by příslušely nám nebo našim ná-
stupcům - 37 přečiníti dopustiti se přečinu, proviniti se1 d.o komory do pokladny -
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38 oblehčuiem a ponižujem takouě zmírňujeme a snižujeme takto - 46 na svědomí na
svědectvÍ - 47 dne suatého Yauřince:10. srpna

49: I( relaci parra Václava z Valečova, podkomořlho atd. ; relací se rozumÍ úřední
sdělení o rozhodnutí panovnÍkově, na základě relace vystavovala kancelář listinu

M Ě STS KÉ PRÁvo

Mezi změnami' jež přivodilo ve struktuře českého státrr husitské revoluční
hnutí, patří k nejvýznamnějším i povznesení hospodářské síly a politické moci
měst. Značná část měst se zbavila převahy německého živlu, kteqý měI aŽ do
husitské doby tak značnou úlohu v jejich správě i hospodářství, a výsledkem této
vnilřnÍ proměny bylo i rychlé pronikáni češliny do městských knilr. Miz| z nich
zápisy německé a dosti qirazně ustupují i latinské, zatím co se rychle množí zápisy
české, psané výstižným jazykem a nalézající i vhodnou právuí terminologii.
V různých městech se objevují buď nová česká sepsání městského právao nebo pře-
klady dřívějších sbirek do češtiny. Úřední korespondence orgánů městské správy
je vedena česky a dokonce i listiny a privilegia, adresovaná měštanům z panovniclré
kanceláře nebo od jiných institucí a osob, přizpůsobují se českému rázu měst a jsou
sestavovány česky, jak jsme toho ukázku viděli již v privilegiu krále Jiřího pro
město Slaný. I{ politickému významu a hospodářskému rozmachu českých měst
přistoupilo i národnostnÍ sebevědomí jejich obyvatel.

PRÁVA  SoBĚSLAVSKÁ  A  STARoPRAŽSKÁ

Pod názvem Soběslavská práva je v literatuře znám obsáhlÝ soubor právních
pravidel Starého Města pražského. Skutečný název, zapsaný v rukopisec|t, zrlj
Kusoué z listtt a z prau Velikého Města pražského. Soubor se skládá ze dvou částí.
První z nich jsou vlastní Soběslauska práua, domnělá privilegia knižete Soběsla-
va II,' udělená Starému Městu praŽskému; rlruhá, tzv. Staropražska praua, obsahuje
městské právo staroměstské, v němž jsou zachyceny skutečné předpisy právni,
platné na Starém Městě.

Celek této pozoruhodné sbÍrky, zachované v četných rukopisech, vznikl kc"lem
roku 1440, patrně dílem bývalóho písaře staroměstskélro Mikuláše z Humpolce,
který pak třikrát svou sbírku přepracoval a přizpůsobil politickým potřebám doby,
takželze rozeznat její čtyři redakce. Z nich nejrozšířenější a nejclůležitější je redakce
třetí' vzniklá po roce 1455, která se stala oficiální sbírkou právních předpisů Starého
Města praŽského.

Politická tendence díl4 směřuje k povznesení moci i výsadního postavení
Starého Města praŽského v Českém království. Tomu účelu slouŽí i podvržená první
část, Soběslavská práva, která se snaŽí předstíráním starého původu prokazovat
starobylost a oprávněnost nároků, které prý přísluší Praze, zvláště vdoběbezkrá.
loví, kdy panovnickou moc má vykonávat purkmistr Starého Města praŽského.
Je v tom i reminiscence na pravomoc Prahy v některých obdobích husitské revo.
luce. Sbirka je silně zabarvena také národnostně: hájí výlučné oprávnění Čechů
zastávat úřady a vylučuje z nich Němce nebo je omezuje v jejich právech; v tom
navazuje na tradici Dalimilovy kroniky o Soběslavovi II., nepřátelském Němcům.
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SoBĚSLAVSKÁ  PRÁVA

Za času kniežete Soběslava praŽského a vyšehradského a vévody
českého stalo se jest pobitie na huoře nad Botiečem, jenž slóve U svatého
Jana na bojišti. Tu jest Soběslav porazil svého bratra mlazšieho i jal jeho
a dal jej do Věčieho Města praŽského do vězenie do dvora svého, jenŽ slóve

5 nynie U svaté Barbory; a to proto, že Němce cizozemce v městě Pražském
jest rozplodil i na zemi a z nich úředníky zdělal. Tehdy páni korúhevní
zemščí smluvivše je vyřknutie mezi nimi učinili pod takovú úmluvú:

1 .

Aby ižádný Němec cizozemec v PraŽském městě ani v Českém knie.
žectvi Žádným úředníkem nebyl učiněn pod uřezáním nosu, a to ani v du.

10 chovniem, ani v světském řádu, ale aby za hosti držáni byli.

2 .  Svo len ie  kn ieŽa t ,  pánóv  i  měs t

Stalo se jest svolenie mezi těma bratroma i ode všech pánóv zemských,
od měst, ot popravcí i ode všech zeman: když by dědice v Čechách nebylo
kniežectvÍ, tehdy purgmistr pražský z Větčieho Města má zemi spravovati
v té sirobě, doniž nebude knieŽe voleno, a všecka města jiná mají k němu
hleděti, kteráŽ kniežectví příslušejí; a purgmistr v té chvíli má na rathúze
tráviti na groš obecní a má jmieti v radě své sudÍ zemského a purgrabí
pražského a úředníci všichni mají k němu hleděti a u plně jeho poslúchati
jako vládaře mocného.

3 .o svobodáchap r ávích

Tíž páni vyřkli, aby Město pražské Většie ku podkomořiemu o niŽádné
věci nehleděli ani slušeli ani pod kterého jiného úředníka, ale aby k samému
kniežeti hleděli a ve všech svobodách a práviech jakožto svobodní páni
seděli, kromě berní zemských a meze bráněnie, když by potřebie bylo,
jakožto i jiní zemané mají učiniti.

4 .  o  vo l ení  kn ieŽe te  českého

KdyŽ by knieže k zemi mělo voleno býti' tehdy purgmistr pražský má
obeslati pány, města i všechny úředníky duchovnie i světské i všechny
zemany' ktetiŽ k zemi příslušejí' ke dni určenému do Prahy. Tehdy ot toho

30 dne po třech dnech mají sobě knieže voliti. Pakli by se o to dělili a smluviti
se nemohli, tehda komuž konšelé praščÍ s svú obcÍ přistúpie a přivolé, ten má
hlas mieti.
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5 .  o  po t v r z ení  p r á v

KdyŽ by knieže do země přijelo do města Pražského, prvé, neŽ se
v zemi uvieže, má přísahu učiniti, aby pány, města i všechny zemany při
jich práviech a svobodách ostavil.

6 .  o  k ř i v d ě

Když by krrieže české dalo na svú zemi sáhnúti bezprávně lúpežem,
násilím anebo kterúŽ koli hanbú, tehdy páni, města a zemané mají k Praž-
skému městu přistúpiti a sebe brániti té křivdě, kteráž by se jim dála;
a v tom času nemají ke knieŽeti hleděti ani jemu kterých danÍ dávati, doniž
té přísahy nezdrži, kterúŽ jest učinil chtě se v zemi uvázati.

Z a chov ávan i  kn i eža t

Item těchto svolení, kteréž jsú páni vyřkli, i všech artikulóv ot knieŽat
svolených, totÍŽto ot kněze Soběslava, od Jaroslava, od Břecislava, od Do-
maslava, ot Boleslava, ot Václava, ot Vratislava, ot Nadslava i ote všech
knieŽat českých, tyto věci i artikuli i všechny svobody a práva jsú zacho.
vána až do krále Václava, |<terýž jest zabit v olomúci.

1 kniežete Soběslaua: Soběslav II. (vládl 1173-1179)' tzv. selský kniŽe; jeho
charakteristika tu podána Íalešně; vznik naší památky třeba správně klást až
asi doprostřed druhé čtvrtiny 15. století - 2 pobitie boj' bitva; na huoře nad Bo-
tiečemna návršÍ nad Botičem; U suatého Jana na boiišti: ide o bitvu svedenou 27.
1. 7I:79 mezi vypuzeným Soběslavem a jeho příbuznými Bedřichem a Konrádem
otou; v bitvě byl Soběslav poražen; na mÍstě bitvy byl postaven kostel sv. Jana -
3 mlazšieho mladšího; mladším bratrem se mínl Bedřich' ale celé líčeni odporuje
historické skutečnosti; ia| zajal _ 4 d.o Věčieho Města d'o Staróbo Města - 5 U suaté
Barborg: snad se mínÍ budovy u kostela svaté Barbory při pozdějším aneŽsl<ém
klášteře na Františku - 6 iest tozplodil rozmnoŽil, rozšířil; na zemi na venkově;
zdělal udéla|' nadělal; pdni kotúheuní.. členové panského stavu, kteří měli svou ko-
rouhev _ 7 smluvioše 7e smířivše je; ugřknutie rozhodčí výrok, rozhodnutí; pod tako-
aú úmluaú s takovouto úmluvou, s takovýmto ujednáním

9 poduřeainímnosu pod trestem uřezání nosu - 10 abg za hosti držrjni bgli aby
byli povaŽován| za hosty, za cizinee (tj. aby nerněli práva plynoucí z příslušnosti
k českému státu.)

71 svolenie ťrrnluva, dohoda _ 12 mezí těma bratroma (duál) rnezi těmi bratry _
73 od měst: zaÍazen| měst hned za parrský stav je důsledně zachováno v celé pa-
rnátce a je vyjádřením toho, jak velký význam autor podvrlru městům přikládal; oÍ
popraucí: popravci byli úředníci, kterým příslušela pořádková i soudní, zvl. trestnÍ
pravomoc; ode ošech zeman: od niŽší šlechty _ 75 doniž nebude kníeže uoleno dokud
nebude zvolen kníŽe - 16 k němu hledětí říditise jím'býti ho poslušna;utéchuil i
v tu dobu _ 16.17 na rathťtze trduiti na groš obecnt tta radnici ŽÍti, živiíi se na obecní
útraty _ 79 vkidaře mocného vladaře, ktcrý má oprár'nění k výkonu vlád.ní rnoci

2/ výt)or z české literatury II/2 417



2I vgřkli nalezli, rozhodli - 21.22 abg ku podkomořiemu o nižddné věci nehleděti
ani slušeli aby nebyli' nemusili být poslušni v ničem podkomořÍho (tj. úředníka,
který doziral na královská města) ani aby nepříslušeli pod jeho pravomoc _ 24 abg
sed'ěli aby přebývali' zt1stávali' Ži|i; kromě meze brdněníe kromě obrany hranic

30 pakli bg se o to d.ěIíIí kdyby se v tom rozebáze|i, neshodovali _ 31 komuž
konšelé praščí... přistúpíe a přívolé ke komu se pražští konšelé připojí a s kým pro.
jeví souhlas - 32 ten md hlas mietí ten má býti zvolen

34 prué, než se u zemi uuieže dříve neŽ převezme vládu nad zem| _ 36 abg ostauil
aby ponechal, zachoval

38 no surt zemi sdhru7tí násilně se dotknouti své země, spáchati násilí proti své
zemi; lúpežem loupeží - 40 k Pražskému městu přistúpÍÍť vstoupiti ve spojenectvÍ
s městem praŽským - 42 nezdržt nedodrŽí

A4item (lat.) rovněž' dále; artíkulóu ot kniežat svolených článků'k nimž dala
souhlas knÍžata _ 45 ot kněze od kníŽete - 45-46 ot kněze Soběslauc.. ... uvedena jména
historických Přemyslovců i některá v našich dějinách nedoloŽená (Jaroslav, Do-
maslav, Nadslav). Také chronologie je v některých přtpadech mylná (Boleslav) -
48 až do krdle Yticlauc.. do Václava III.' posledního přemyslovce (Ť 1306)

S T A R o P R A Ž s K Á  P R Á V A

Léta ot narozenie syna božieho po tisici po třech stech desátého léta
února měsiece ten úterý před svatým BlaŽejem těmito dary jest Město
Staré pražské obdarováno ot krále Jana, krále českého a krále polského
a hrabie lucemburského, ot otce dobré paměti krále Karla, ciesaře řimského
a krále českého.

Tyto jsú svobody a práva, jimiŽ jest město Pražské vysazeno a obdaro-
váno ot knieŽat.

1 .  I t em o  konše l ském us tavení

Nižádný Němec cizoaemec,kterýž by česky neuměI' nemá purgmistrem
1o býti.

2 .  Pu rgm i s t r  má  samomu k r á l i  . . .

KdyŽ konšelé dosedie svého roku, tehdy purgmistr nemá dáti pečeti
Žádnému než Králově milosti v jeho ruku.

3 .  o  k onše léch

15 Item má býti dvanácte konšelóv Čechóv a šest, ješto by německy
uměli.

4.  o  p řísaze

Nemají konšelé nikdieŽ jinde přísahy bráti než před KráIovú milostí
ot jeho rady.
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20 5 .  o  dvo ř ác i ech

Nemá býti ižádný dvořák konšelem ani ten, ktož ležáky chová.

6.

Ižádný cizoložník nemá býti konšelem ani rychtářem ani úředníkem
ižádným.

7 .  K r á l i  u  pose l s t v i e

Nemají konšelé králi u poselstvie jezditi bez obecních příseŽných, neŽ
kteříŽ by byli vydáni anebo voleni.

8.

Nemá býti konšelem nižádný ten, ktož na šantroky dává anebo na
lichvy.

9 .  L i s t y  na  zmatky

Nemá býti konšelem, ktož listy na zmatky anebo pro póhony kupuje.

10.

Když kráLl chce konšely saditi, tehdy kaŽdý z staých konšelóv má tři
napsané dáti a z těch napsaných osmnáct má přisahu vzieti.

| t .  Ktož za penieze př isahá

Nemá býti konšelem, ktož lidem za penieze přisahá a jsa vinen, a také
za vraŽdu když přisahá jsa vinen.

12 .  Sáh la  na  konše ly

Když by obec na konšely sáhla s svú mocÍ, tehdy ti konšelé nemají
viece súditi ani do rady choditi, leč to na Královu milost vznesú.

13 .  Nemá  konše l em. . .

Nemá ižádný prvé konšelem učiněn býti než ten, kterýž by prvé v obci
tři léta měl přísahu a maje právo městcké.

30
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14 .  Konše l  z  měs ta

IŽádný konšel nemá z tady jíti ani z města jeti bez odpuštěnie purg-
mistrova; pakli by proti tomu učinil, tehdy má jej purgmisterpodpřísahú
obeslati, a když by vždy nepřišel, tehdy nemá do rady jíti, leč by purgmistra
i konšelóv otprosil; pakli by jej purgmistr obeslal po druhé pod přísahú
všech konšelóv přikázaním a on by vŽdy nepřišel, tehdy má všem pánóm
oběd dáti za tu pokutu; pakli by toho všeho neučinil, Že by obědu nedal ani
jich otprosil, tehdy má jej třetie obeslati, a nepříde-li po třetiem obeslánÍ
a tomu všemu prvniemu dosti neučini, tehdy viece nemá do rady choditi,
dokud ta rada sedí.

15 .  K toŽ  s  měs tem ne t rpÍ

Item nemá býti konšelem žádný než měštěnín ten, kterýž ze všeho
svého zbožie s městem trpí, kteréž má na zemi i v městě, ponóckami i se
všemi poplatky.

16 .  Nemá  s  peče tí . . .

Item purgmistr nemá jíti ani jeti z města s pečetí, ueŽ jinému dáti aneb
poručiti, aby obec nebyla meškána skrze něj.

17 .  Výše  padesá t i

Item nenrá ižádný konšelem býti ten, kterýž výše padesáti kop nemá
očitého zboŽie.

18 .  Hudec ,  p iš tec

Item žádný hudec ani pištec ani lazebník ani barvieř nemá býti kon.
šelem.

19 .  Nema j í  dé le  sedě t i

Item konšelé' kteříŽ na radě sedie, nemají déle seděti neŽli rok jeden;
a na tom konšelství tento řád má býti' Že iŽádný konšel nemá v krčmách
na řádiech sedati; pakli by se který konšel buďto jako opil, tehdynazajtřie
nemá do rady jíti; a když ti konšelé jeden rok vysedie, tehdy mají počet
učiniti obci starší.

20 .  o  hodování  konše l Óv

Item ižádný konšel nemá na obecní groš hodovati ani kvasóv strojiti;
pakli by byl v tom nalezen, má hrdlo ztratiti.
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2 ten úterý před soatlm Blažejem: datum nepřesnó, protoŽe r. 1310 padl svátek
sv. BlaŽeje biskupa (3. února) na úterý - 3 ot krdle Jana...: Jan Lucemburský, otec
Karla IV., vládl v letech 1310-1346 - 6 ogsazeno nadáno výsadami, povýšeno

8 ltem o konšelském ustaoení dále o ustanovenÍ konšelů - 12 d.osedíe svého roku
dokončí ročni obdobÍ svého úřadu - 1 8-19 nťkdí ež jínde přísahg bráti než . . . ot jeho rad.g
nikde iinde skládati přísabu, přísahati neŽ jeho rádcům _ 20 o dvořáciech o lidech Ži.
jících u dvora n. o svobodných sedlácích - 2l ižddný žádný; Ieždkg zde ve významu:
cizÍ kupecké sluŽebnÍky, kteřÍ jsou usídleni v městě a poškozují domácÍ obchod tím,
že kupují a prodávajt pro svého vzdáleného pána; chooti přechovává, podporuje

24 u posektvie v poselstvl, jako poslové - 25 bez obecní.ch přtsežných bez vědomí
městské rady - 26 vgddni určeni _ 27 na šantrokg ddud. anebo na líchug půjčuje na po.
dezřelé zástavy a na lichvářské úroky _ 30 |ÍsÍy na zmatkg úpisy na zmatečná, ne-
oprávněná pohnánt před soud; pro póhong aby mohl pohánět' vymáLhat Žalobanri -
3L sadití dosaditi (na úřad) - 34 a jsa vinen ač je vinen _ 37 kdgž bg obec na konšely
scÍlrla s svú mocí kdyby obec pouŽila moci proti konšelům, tj. kdyby je stíhala

40-4l kterýž bg prué u obci tři léta měI přísahu: přijetí za rněšťana bylo podmí.
něno složením přísalry do rukou purkmistra, teprve po třech letech se mohl měšťan
stát konšelem - 4I maie prduo městcké isa plnoprávným měšťanem - 43 bez odpuště-
nie bez povolení _ 44 pakli bg proti tomu učiníI pakli by se proti tomu provin1|i pod
přísahtl s připomenutím jeho přísahy _ 45 vždg pořád ještě' přece - 47 přikazantm
na příkaz; pdnóm konšelům _ 49 třetie po třetí _ 51 sedí má obdobÍ zaseďání, trvá

54 ze zbožie z majetku' jmění; s městem trpi platí veškeré poplatky městské' plní
všecky povinnosti1 na zemi na pozemcích, na venkově; ponóclcamÍ nočnlmi hlÍdkami

58 poručiti svěřiti' odevzdati1 meškóna zanedbávána - 6L očitého zjevného, zjiš.
těného _ 62 hudec, píšlec hudebnÍci: hráč na strunný nástroj a na pÍšéalu _ 63 lazeb.
nÍlc majitel lázně' holič; lazebnictví bylo povaŽováno za málo počestné řemeslo;
barvieř holič, ranhojič

67 na tom konšelslví při tom konšelském úřadu _ 68 na řddiech sedati dávat si
zaznamenáyat útratu (na dluh); buď, to iako třeba - 69 jeden rok ogsedie dokončÍ roční
období svého úřadu1počet učiniti sloŽiti účty - 7o obci sÍarší starším' tj. městským
hodnostářům niŽšího stupně, neŽ byli konšelé; sbor starších zastupoval na jednáních
měšťanskou obec _ 72 na obecnt groš za obecnÍ pen7ze1 koasóv sÍrojiÍi připravovati'
pořádati hostiny _ 73 a tom nalezen při tom přistiŽen

Ž l l - lN  S  KÁ KN I  HA

Rychlé počeštění českých měst za husitské revoluce, které zavedlo do měst-
ských knih i do jiných úředních zápisů v široké míře češtinu, mělo brzy ohlas i na
Slovensku, kde již v padesátých letech 15. století nacházíme vzácnou památku
národní jazykové kultury - Žilinskou knihu. Její zápisy se vyznačují některými
jazykovými i terminologickými odchylkami od běžné právnické češtiny a ukazují
na slovenský původ pisařů. Přitom však si zachovávají stylistickou jasnost avýzna-
movou přesnost, takŽe jsou svědectvím rozvité právní kultury národní i na Slo-
vensku.

I

My, fojt Martinus i všetka rarla města Žilinského, točiŽ Klos, Michat
Prchala, Lelinský, Vrtek, Michal Hříčovský, Mikle Propheta, Ryš Hanuš,
Matias Súkenník, Matis Švec, Poláčko Niklos, Mertlík, vyznávámy všem,

ti ani kvasóv strojiti;
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ktož toto písmo uzří aneb čtúce slyšeti budú, že jest přišel před nás Nicolaus
Polák z jednéj strany a z druhéj strany cera jeho jménem Dorota s synem
svým, jménem Martinem, kteřéhož jměla s prvním mužem, neboš8íkem
Demetřem, a na to sú přizvali k sebe pre lepšie svedomie dvú boŽenikú,
jménem Michala Prchalu a Matisa Ševca. Ti dva sú tak vyznali před námi,
před plnú radú, že jakožjest Demeteř neboščik a Dorotea, Žena.jeho, meli
sú na mlýnech na meských 50 zlatých. Ato je nám svrchu psaným Michalovi
Prchalovi a Matisovi Ševcovi svedomo, že jest Niklos potat Dorotě, ceře
svéj, a vnukovi svému Martinovi tých 50 zlatých odbyl a zaplatil. A to je
nám svrchu psaným fojtovi a boženíkóm svedomo.

Acta sunt hec anno domini etc. 5Bo.

1 loiÍ rychtáŤ; ošetka rada ee|á rada _ 3 ogzndodmg prohlašujem e - 4 toto ptsmo
tento zápis _ 7 k sebe pre lepšie soedomie (sloven' sebe, prej k sobě pro lepší svědectví;
duú boženíkú (sloven.) dva přísežné konšely - 8 sú ugznali vyp.ověděli _ 9 meli sú
měli (zástavně zajištěno) _ 10 na meských (sloven.) na městskýóň; surcňu psanýmna.
hořeuvedeným-11 soedomo (sloven.) znárno -12 iesttých50zlatýchodbgtIécin5a
zlatých vyrovtral

14: Dáno toto léta páně atd. 53 (: 1453)

I I

' My, Martin fojt a měščené mesta Žilinského, točíŽ Kluoz, Poláček,
Mertlík, Michal Prchala, Lelinský, Vrtek, Michal Hríčovský' Ryš, Propheta,
Matej SúkenÍk, Matis Švec, známo činÍme, Že sú přistúpiii prea nás Vrtek
a Lelinský i vyznali sú před námio před plnú radú, tak řkúc: Přidálo se, Že
smy byli šli do Prievize najarmerk a tu sú přišIi před nás Michal Til z jednéj
strany a z druhéj Michl Kramár, zet jeho. Tehda jest řekl Michl Til Michlovi
Kramářovi, zetovi svému: Synu milý, teď tobě dávám rolú svú, kteřúž
Stanislav drží mocú, že by jí dobýval v Rájci a za své večisté drŽal.

Scriptum Ziline feria tercia ipso die Circumcisionis domini anno domini
etc. 54o.

t |ojt a měščené rychtář a měšťané; mesÍa (sloven.) města -3 zruimo činime ozna-
mujeme -4 ugznali sú vypovědě|íi tak řkúc tak mluvíce, hovoříce _ 4-5přiď'dlo se, že smg
bgli šIí přihodilo se, Že jsme šli - 5 do Prieuíze: Prievidza, město na horní Nitře; ná
jarmetk na výroční trh - 7 tolt| svú své pole _ 8 moalnásilím, protiprávně; že ig jÍ
d,obýoal'aby ses ho (pote) domáhal právním postupem; a Rdlci: Rájec, městečkona
J.ih od Žiliny1za sué uečÍsÍé (slove''.j iuto svrtJ trváty, stálý majetek

9.10: Psáno v Žil ině v úterý právě v den obřezánt páně lěta páně atd.54 (- 1.
ledna 1454)
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PRoKoP,  PÍSAŘ NovoMĚSTSKÝ
KANCELÁŘsxÁ RUKovĚŤ

Rostoucí hospodářská síla měst a členitý právní život v nich si vyžadoval
i vzdělaných městských úředníků, kteří by na základě dobrých znalosti práva
dovedli spolehlivě a přesně písemně zachytit do úředních zápisů vše, co se dálo
před radou i soudem. ProtoŽe městští písaři vycházeli většinou z university, kde
získávali potřebné základní vzdělání, bylo i na universitě pro ně zařazeno speciální
čtení, v kterém se seznamovali se základy vedení městských knih a vůbec s agendou
městské kanceláře i s právním životem ve městech. Takové přednášky konal pro
posluchače, kteří měli v úmyslu nastoutrlit zaměstnání v městské kanceláři, v roce
1452 písař Nového Města praŽského Prokop, sám výtečný praktik, vyzbrojený
i dobými základy právní teorie (srov. zde na s. 104).

Jeho universitní čtení, v literární formě zvané Praxis cancellariae (Kanceldřskd
rukouět), je velmi názorně uspořádáno a obsahuje všechny základní vědomosti
nutné pro nového písaře, od úvodního poučení o právu přes rozdělení a popis
městských knih až po druhy zápisů v knihách a vzorce listů. Cenné je, Že Prokop
použival jako příkladů skutečných zápisů a listin; zachoval tak i množství důleži-
tých historických dokumentů. Soustavnost i vnitřní členění látky ukazrrjí na autora
vysoce vzdělaného, který vytvořil v naší literatuře ojedinělé dílo o praxi městské
kanceláře.

Pro naše ukázky (přeložené z latiny) jsou vybrána místa, kde se podává roz-
členění městských knih a popis jejich jednotlivých druhů.

Když byl skončen z milosti boží po řečnickém způsobu úvod, který byl
podán jako základ tohoto umění, zbývá přikročit k stavbě podle ohlášení
a podle toho, co bylo předesláno na počátku čtení. Vyprosiv si tedy nejprve
pomoc boži, bez které není řádně za|ožen žádný počátek, objasnÍm praxi
a běžnou agendu městské kanceláře, nakolik to přísluší k znalostem písaře;
kterážto znalost má být u kaŽdého písaře obsažena netoliko v paměti, leč
také i v písmě jako ve věrném obrazu podle slov veršovce: Slyšený ztrácí se
hlas, napsané pÍsmo trvá. Tu chci totiž naučit nového písaře, co mu slušÍ
vědět a jak si vést, to jest, co má činit a čeho se varovat, co nejspíše činí
písaře oblíbeným a vyhlášeným. Nadto chci objasnit počet městských knih
s jejich formami a zápisy, podobně i vystupování písaře jak v úřadě, tak
mimo něj na veřejnosti, jak tu níŽe bude vyloženo.

Co  j e s t  p r á v o

Ale protoŽe nejprve zamýšlíme mluvit o právu, budiž ukázáno, co jesb
právo ve smyslu obecném, protože dále bude podán výklad o právu ve
smyslu zvláštním; právo je tedy umění spravedlnosti a dobra, to jest vědění,
kteqim se rozlišuje dobro od zla, spravedlnost od nespravedlnosti (Dekret
Graciánův o právu a spravedlnosti v první knize).

1 5
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Ko l i ke ré j sou  d ruhy  p r áva

Druhy práva jsou dva, totiž právo přirozené a pozitivní. Přirozené
právo je mezi všemi prvotní i časem i vážností. Pochází totiž od počátku
rozumné bytosti a nemění se v časeo ale setrvává neměnné, a je úplné a do.
konalé, jeŽto je vytvořeno od boha, který nezná nedokonalosti (Dekret
Graciánův, distinkce 4, Ius naturale). Právo pozitivní je ustanovení lidské,
nedokonalé a proměnlivé, a proto se ustavičně mění.

Ko l i ka  způsoby  se  de f i nu je  p r ávo  p ř i r o zené

Právo přirozené se chápe více způsoby' kdyŽ totiž se označuje jako
jakýsi řád či přirozené vnuknutí, podle něhoŽ se z podobného tvoří podobné.
Podle toho se nazývá právem přirozeným, kterému příroda naučila všechny
tvory, jak stojí v Institucích (I - o právu přirozeném). Někdy se jako právo
přirozené označuje to, co je dovolené a schválené, nezakázané Žádným usta-
novením, jak praví AmbroŽ: ,,Vše je mi dovoleno podle práva přÍrody,
není-li to zakázáno dekretem nebo zákonem... Jindy to, co je obsaženo
v zákoně a evangeliu, poněvadŽ je vytvořeno svrchovanou přírodou nebo
napodobuje přirozenou spravedlnost, která přikazuje každému činib to,
co chce, aby se dálo jemu (Dekret Graciánův v distinkci prvnÍ, Humanum).
Jindy se jako právo přirozené označuje schopnost rozlišovat mezi dobrem
a zlem s odsouzením jednoho a schválením druhého a podle tohoto mínění
jest totéž' co svobodná vůle.

V  čem j e  už i t ečnos t  p r áva

Užitečnost práva znamená Žít spravedlivě, nečinit jinému příkořÍ'
poskýovat každému, což jeho jest, jak je předepsáno v Institucích (o spra.
vedlnosti a právu). _ Co je účelem práva? Vytvářet lidi dobré a zna|é nejen
strachem před tresty, nýbrž též nadějí na odměny. A o tom již dosti.

Jak  s i  má  vés t  nový  písa ř

Nejprve tedy si má nový písař vyšetřit' jakým právem se spravuje ono
město, v němž je písařem, jeŽto sám má být jako oko města; nebot zák|a-
dem k řízeni města je znalost městského práva. Proto je třeba vědět, Že zde
míním mluvit o právu podle obyčeje království Českého, a ne podle toho,
co mluví právníci _ zna|ci práv cÍsařských a kánonů.. .
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Nás l edu j e  výk l ad  o  počtu  kn i h  měs t s ký ch

Počet knih městských může být odvozen z trojího dobra, totiŽ z počest.
nosti, užitečnosti a spravedlnosti. Ačkoli totiž přesný počet městských knih
nemůže být stanoven, protože ve městech královských bývá více knih, ve
městech pak a městečkách pánů, arcibiskupa, opatů, abatyší, proboštů
a řeholníků méně, přece rozdělení knih městských se může řídit ohledem na
trojí dobro, jak bylo řečeno. Některé totiŽ městské knihy se zřizují k dobru
počestnosti, jako kniha příruční, pamětní čili autentická a kniha počtů.
Některé se zřizují k dobru uŽitečnosti, jako rejstříky pozemků, daní, úroků
a osob; některé pak k spravedlnosti jako kniha soudní, kniha ortelů a psanců.

Co  j e  k n i h a  p ř í r uční

Knihou příruční neboli mantrálem _ oběma názvy bez rozdílu _ se
nazývá taková, v které se zaznalnenává bez rozlišování to, co se projed.
nává před konšely. A takový manuál rnůže obsahovat předběžně akta všech
městských knih.

N á s l e du j e  v ý k l a d  o  k n i z e  p amě t n í  č i l i  a u t en t i c ké

Jakkoli se všechny knihy městské zřizuji pro uchovánÍ paměti, přece
tato kniha se nazývá pamětní již podle jména; v ní se v zásadě zapisují pro
trvalou pamět všelijaké záležitosti projednávané před konšely. Nazývá se
také ve stejném významu autentická, protože zápisy v této knize mají
účinnější platnost než v jiných knihách. A to jest třeba zase tozeznávat
podle formy a podmínky zápisu obsaŽeného v této knize; o tom se mluví
proto, Žetato kniha obsahuje některé zápisy bezpodmínečné' jinépakdolo-
žené podmínkou. Bezpodmínečné mají trvalou platnost, podmíněné pak
omezenou podle trvalých podmínek.

o  k n i z e  p oč tů

Tato kniha podřízená počestnosti se nazývá knilra počtů a je to ta,
v které dvanáct příseŽných konšelů, po řadě každý zastávaje svůj úřad po
jeden měsíc, podává počet z příjmů a vydání...

N á s l edu j e  výk l ad  o  kn i h á ch  č i l i  r eg i s t r e ch ,
k t e ré  j s ou  pod ř i z eny  dob ru  už i t ečnos t i

Početpak městských knih,které se zřizují k dobru uŽitečnosti,byl podán
rrahoře; mezi nimi první kniha se nazývá rejstřík pozemků, v kterém se
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zapisuji pozemky' jako pole, domy, vinice, chmelnice, Iesy a také vsi nále.
Žející k městu. A účelem knihy je, aby věděli úředníci, kolik má platit
kterákoli osoba a obyvatel města nebo vsi, kdyŽ se ukládá daň čili berně.
Tato kniha neboli rejstřík pozemků je v různých městech uspořádán různě,
neboť přihlíŽí toliko k samotnému městu s jeho předměstím; vesnice se pak
rozdělují zvlášť podle rozclělení domů nebo lánů. V některých však městech
se upravuje kniha pozemková podle pořadí abecedy, v jiných pak se roz.
děluje podle městských čtvrtí nebo podle částí. Pro nového písaře je ovšem
lépe' jeJi označena podle abecedy.

o  r e j s t ř í ku  daní ,  k t e r ý  s e  ř í dÍ  v zo r em  kn i h y  po zemkové

Právě zmíněná kniha pozemková tedy slouŽí téměř jako vzor pro
95 rejstřík daní a úroků; ze samé knihy pozemkové, v které je obsaŽena veškerá

městská podstata, vypisuje se rejstřík daní, který se tak zakládá.

o  kn i z e  ú roků

Kniha úroků, stejně jako daní, se odvozuje z knihy pozemkové, tottž
tak,Že kniha pozemková, jeŽ se týká města a vsí k němu patřících, obsahuje,

10o kolik od starodávna který pozemek o sobě měl platit, tolik i nyní má platit
bez zvýšení, a proto o určených úrocích mají bfi odevzdána privilegia
králů, kniŽat a pánů. A tak má kniha pozemková původ v udělených privi-
legiích; kniha úroků se pak řidí knihou pozemkovou. Tedy tento rejstřík
úroků, stejně jako berní, je sestaven v některých obcích podle abecedního

1o5 pořadí, v jiných pak podle městských čtvrtí, podle obyčeje odedávna
zacIrovávaného.

O  kn i z e  o sob

Knížka osob se v některých městech vede, v jiných nikoli. Tak se
nazývá kniha, do které se zapisují do svazku obce a účastenství na ní jména

11o těclr, kteří dostávají občanstvi bud z přízně, nebo na ně mají nárok. Tuto
knihu obvykle mívají zejména ve velkých městech.

N á s l e du j e  t ř e t í  ř a d a  k n i h  p r o  d ob r o  s p r a v ed l n o s t i

Třetí řada městských knih, které se zřizují k dobru spravedlnosti,
obsahuje níže psané knihy, totiž knihy soudní, knihy ortelů a knihu psanců.
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Kniha soudní se tak nejmenuje podle souzení, tedy proto, že v ní je zapiso.
vána forma soudu, totiž půhon,libellus, litiskontestace a podobné, ale proto
se jí řiká soudní, protože v ní jsou obsaženy některé záležitosti soukromé,
které nemohou být uzavřeny jinde, leč na soudě, jako je prodej, vzdání se
práva, uvedení v držbu čili zvod, veřejné vyhlášení prodeje či postoupení
nebo exekučního prodeje zástav, jak je v lidové řeči nazýváno zdkladu
okdzanie, a nabytí, jejichŽ formy jsou uvedeny dále.

o  kn i z e  o r t e lů

Knihou ortelů se nazývá ta, do které se zapisují na věčnou pamět
ortele vydané od konšelů mezi stranami a přijaté a schválené od obou stran.
Tato kniha se vede velmi zřídka kromě těch měst, v nichž je základ práva,
od nichž se nepřipouští odvolání výše. A proč se nevede, to je odůvodněno
tim, že může být podáno odvolání z ortelu konšelů niŽšího práva k vyššímu
právu, jednak proto, že se může ortel změn|t na zák|adě uvedení drobné
skutečnosti, jednak proto, že to neni obecný obyčej' jednak také proto, že
ortely jsou svěřovány kuize příruční a autentické, jsouJi v některých
městech psány.

o  k n i z e  p s an ců

Knihou psanců či trestní se nazývá ta, do které se zaznamenávajÍ těžší
zločinci, kteří jsou hodni smrti. Pro ni budiž první pravidlo: nikdo není psán
do trestní knihy, leč ten, kdo je podle zákona odsouzen jako hodný smrti.
Ztoho je zjevné, Že osoby, které se provinily lehčím trestným činem, pokucl
se nad nimi nevynáši rozsudek smrti, nemají být psány, protože psáti zna.
rnená odsoudit člověka jako hodného smrti. Druhé pravidlo: Je-li chycen
psanec' nemá být vyslýchán jedině podle psaní, ale je mu dána moŽnost
k obhajobě a k očistě. Třetí pravidlo: Psaný pro výpověd tří nebo více osob
propadlých smrti nemá místo k obhajobě, ale může být vyslýchán a po-
trestán podle závažnosti viny. Čtvrté pravidlo: Jestliže byl někdo psán od
jedné osoby, ale zápis bylvzat zpět od jiné osoby nebo od více osob, poně.
vadŽ ho oznárnil nespravedlivě, zápis má být přeškrtán a zrušen.

7 Slgšený ztrdct se ftlas...: rčenÍ neklasického původu - 17: Friedb.l,L _24:
správně má být dist. 1 c. 7 (Friedb. 1'2) _ 30 o Instítucích'. v příručce římského prá-
va (I, 1.2) - 34 v zdkoně a evangeliu: ve Starém a Novém zákoně - 46 iakým próvem:
města v Čechách se řÍdila rozličnými právními pravidly, např' severočeská města vět-
šinou saským (magdeburským) městským právem, jiná norimberským; v 14. století
vznikaly souhrny domácího práva, např. praŽské a brněnské; od středověku proni-
kalo do českého právnlho Života právo římské a kanonické _ 50 prdv císařských a kd-
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'lonů.. práva ŤÍmského i církevního _ 54 ve městech krdlovských..... míněna města pod-
daná přímo králi a vrchnostenská, poddaná příslušníkům šlechty nebo církevnÍrn
hodnostářům a institucím _ 97 úroků: povinných pravidelných dávek _ 1l4 oilelťl
rozsudků' soudních nálezů _ 7Í6 půhou předvolánt před soud; Iibellus: písemná ža-
loba; lťÍis/colúestace: zahéýen1 sporu prohlášenÍm žalované strany' Že od mÍtá žalob-
cův nárok _ 119 zuod: část sta.rého exekučního řízení na nemovitosti _ 120 zdkladu
okó.zaníe česky v lat. text'u _ 739 Íedině podle pscní jen na základě problášení
za psance

I{oRNÍ PRÁvo

Poslední Přemyslovci děkovali za velmocenské postaveni svého státu v ne-
poslední řadě i českému stříbru. Kutnohorské doly dávaly nepřeberné mnoŽství
stříbrné rudy, která se v královské mincovně měnila v pevnou a mezinárodně
ochotně přijímanou měnu -- pražské groše.

Mohutný rozmach hornictví v druhé polovině 13. století vyvolal potřebu nové
úpravy horního práva. Stalo se tak velkým zákonodárným činem krále Václava II.
kolem r. 1300 - slavným horním zákoníkem Ius regale montanorum (Kralouské
hornt praao), kte4i nejen upravoval veškeré jednání s osobami činnými při dolo-
vání jakož i jednání o propůjčkách horních a provozu dolů, ale ve své 4. knize sta-
novil také přesná pravidla o soudnictví v horních věcech.

Horní zákoník krále Václava II. se stal důležitým mezníkem nejen v horním
právu' nýbrž ve vývoji českého práva vůbec, neboé v něm byl uplatněn proces
podle práva římského a církevního, který nahradil těžkopádnější procesní pravidla
domácí a stal se tak zřetelným dokladem postupného pronikání kultury řÍmského
a kanonického práva do našich zemí.

Ještě ve 14. století byl Václavův zákonik přeložen pro potřebu německých
podnikatelů v hornictví do němčiny. Počeštění měst za husitské revoluce' mezi
nitniž byla na předním místě svou velikostí i důležitostí své průmyslové produkce
Kutná Hora, vyvolalo potřebu přetlumočení zákoníku i do češtiny. Dodnes lze
sledovat v různých kodexech různé varianty překladu' který od prvotní podoby
značně závislé na latinské předloze byl zdokonalován, přepracováván a doplňován
aŽ do velmi vybroušené formy českého znění.

Naše ukázka, která zahrnuje závět 7. knihy o osobách a počátek 4. knihy
o soudním řízení, je přejata z nejstarší dosud známé varianty překladu' kde se sice
ukazují ještě stylistické neobratnosti nepřÍliš zkušenóho překladatele závislého na
latině, avšak projevuje se již i přesné užívání technické a právnÍ terminologie.

PRÁVA KRÁLovSKÁ HoRNÍKUov

PRVNÍ KNIHA

Kap i to l a  13  -  o  rozdě l i t e l í ch  rudy

(1) Jestit pak úřad rozděliteluov zdvÍhanie času všicku rudu v jednu
nebo v mnohé hromady snesenú v slušné diely rozděliti. (2) Najprvé přede
všemi otloŽiece urbuře diel osmý, druhé devátý diel kovářský, třetie šest-
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nádctý diel, kterýžto z propojiček nám dluŽný jest, čtvrté vlastnosti, ač
které jsú, a ostatek rudy ve čtyři šichty gverkóm rovně rozděleno buď.
(3) Pakli nedostalo by se šestnádctého dielu a vlastností, ihned po devátém
dielu kovářském ostatek rudy ve čtyři šichty, jakoŽ pověděno jest, rozdě-
leno bud pod mocí učiněné přísahy, nic viece nebo méně na dobrotě nebo na
mnoŽství rudy pro nenávist nebo přiezen druhé straně, neŽ coŽ dlužného
jest, dávajíce. (4) Pakli kto z rozděliteluov přestupitel tohoto ustanovenie
byl by' ot úřadu svého se zlú pověstí věčně složen buď. (5) Chceme také
rozděliče koše rozdělenie mieti po všech dolech rovné a ot starého obyčeje
potvrzené (6) a čas i hodinu rozdělovánie, jakožto žádá jich úřad, se vší
pilnostÍ zachovati, tak aby nic nemohlo jich zmeškání přičteno býti. (7)
Kterak pak rozdělitelé rudou darováni býti měli by, svrchu o úřadu perg.
mistruov dosti pověděno jest.

Kap i to l a  t4  _  o  op rav i t e léch  vod r rých  měchuov

Nižádný duol také, ač byl by dědičný, měchuov opravitele nemievaj
zvláštnieho, ale toliko toho, kteréhožto urburéři všem dolóm ustanovili by
obecnieho, aby pro rozličné úřady smiešenina nevznikla. Kterýžto učině
přísahu věrně svuoj naplň úřad a dokonale; a toho také darovánu býti
chceme rudou.

Kap i to l a  15  -  o  zvěs tovačích  hod in  ho r ských

(1) K oznámení tohoto pravenie plnějšiemu věděno má býti' že všecky
hodiny dne i noci u horníkuov ve čtvery hodiny toliko maji děleny býti.
(2) A tak prvnie hodina erntagešicht, točíšto ctitelé dennieho dielu, druhá
pak hodina leserntagešicht' točíšto vyplatitelé dennieho dielu, třetie pak
hodina ernnachtšicht, točíšto ctitelé nocnieho dielu a čtvrtá hodina lesern-
nachtšicht, točíš vyplatitelé nocnieho dielu, ono němecsky a toto česky
nazývá se. (3) A počátek těch jedné kaŽdé ze čtyt hodin po všie hoře zvěsto.
vač provolá, je všem oznamuje, aby tak dennie, jakožto nocnie diela při
dělníciech všech ve všech věcech rovně zachována byla. (4) A zapoviedáme,
aby ižádný z dělníkuov ustavičně po dvě šichtě nedělal, aby nezhynul na
diele, a to dlužni sú stráŽnÍ doluov se vší pilností vyvarovati; atakéŽ tento
najat má býti rudú.

Kap i t o l a  16  -  o  p ř ebě račích  rudy

Rudy pak přeběrači neboli otměsitelé slovúť, kteřížto rudu tlukúce na
kusy drobné rozdělují nebo vybierají dobrú ot z|é; kteréžto pergmistři
a gverkové vyvolé, kteréž sobě poznají býti lepšie, dosti činiece jich pracem
rudú.
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Kap i t o l a  77  _  o  pa cho l c i e ch  na  r umpá l u  d ě l a j í c í ch
nebo  o  hašp lé ř í ch

Ustanovujeme, aby pacholkóm na rohu rumpála děIajícím jistá mzda
na penězích jakožto jiným dělníkóm ustanovena byla, ne aby jakŽ mnoho

45 oni i jich uchvatnúti a druhdy ukradnúti mohli by, dopuštěni buďte, všem
pergmistróm a gverkóm jich dieluov pod obdrŽením pevně přikazujíce,
aby toto naše ustanovenie potom neporušitedlně rukú drŽali a zachovávali.

K ap i t o l a  18  -  o  r udokupc í ch  nebo  e r c ka fé ř í ch

(l)Zamíetáme jedno ohyzdné šibalstvie, kteréžto někteří z rudokupcuov
proti naši věci obecní v minulých časiech takto častějie vedli su, že coŽ
kolivěk první z nich v kúpení rudy ot dlužné daleko vzdálené záp|aty podal,
tehdy druhý přijda jakožto podánie toho nevědomý podal ihned méně
- a tak o jiných; tak že praví kupci, těchto chytrostí pochybní učiněni jsúce,
otstupovali sú nic nekúpiece. oni pak prodavači tak velikú tráperri jsúce
teskností připuzeni biechu tu prodajnú rudu za mnoho menši, nežli stála
bieše, záplatu prodati na nemalé naší urbuře i všeho dolu bezprávie a obtie.
Ženie. (2) Aby to potom nedálo se, tiemto našie krotkosti právem pod ob-
držením našie milosti zapoviedáme a přestupnÍci všech statkuov svých
zbavenie se zlú pověstí trpte bez navrácenie týchž statkuov do našie ko-
mory s obrácením, aby pokutú jich jiní strašili se takových věcí páchati.
Radujte se z toho dobří a vyvolení, ot jich tovaryštva nešlechetní Že tak
vyplenie se, aby takových pohaněním zmazáni nebyli. (3) Nadto rudokup.
cóm všeho práva a soudu potvrzujeme, kteréŽto v hutech nebo v sdymad-
lech svých z starého a z duovodného obyčeje aŽ do těchto časuov měli sú,
toliko kdyŽ střiebro, ač které sdýmali by, k měně přinesli by do mince.

Skonaly sú se prvnie kniehy o osobách k horám příslušných.

Nadpis: o rozděIiteltch o rozdělovačlch - 1 zdvthanie času (podle lat. sublevatio-
nis temporc) v době zdvihánÍ (rudy) - 2 v slušné d.ielg v určené, náleŽité dÍly, části
- 3 otložiece urbuře oddělivše ke královskému podílu na výtěžku dolů - 3n. druhé. .,
třetie... čtutté za druhé, za lÍeti, za čtvrté . 4 z propojiček z propůjček' úředních po-
volení k těŽbě; ruim dlužn(1 iesÍ nám povinně nál^eŽI; olasÍnosÍi vlastnictví, podíl
vlastníků pozemků, na nichŽ jsou doly; ač jestliže _ 5 gverkóm kverkům, těžařům -
8 pod mocí učiněné přísahg podle složené přísahy; na dobrotě co do kvality - 9 což
d'lužného jest co je povinnost _ 7t ot úřadu suého ' '. věčně složen buď úřadu svého na-
vždy bud zbaven - 12 rozděIíče koše rozděIenie mieti (podle lat. divisores sportas divi-
sionis habere) aby rozdělovači měli koše na rozdělování (rudy) _ 13 se ošt pílností
zachovati aby zachovali s veškerou péčÍ' přesnost1, velmi pečlivě _ 74 jich zmeškdnt
jejich promeškání, zanedbání _ 75 darcvdni odměňován|; pergmisÍruou hormistrů,
úředníků dozírajÍcÍch na provoz dolů

77 o oprauiteléch aodných měchuou o opravovačích měchů na vodu _ t9 wburéři:
královštÍ úředntci pověření dozorem nad urburou (v. pozn. k ř. 3) * 20 smiešenina
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zmatek, nepořádek - 27-22 toho také daroucinu býti chceme (podle lat. istum etiam
remunerari volumus) chceme, aby byl odměňován

23 o zuěstouačích hodin horských o ohlašovatelích pracovních směn v dolech - 24
k ozruimení tohoto praueníe k objasnění tohoto sdělení _26-29 erntagešicht... Iesern-
tagešicht... ernnachlšicht... Iesernnachtšicht (z něm.) první a druhá denní směna
a první a druhá noční srněna - 30 po ušie hoře zuěstouač provoki po celém dole ohla-
šovatel veřejně oznáml, ohlási _ 37 dennie.'. nocnie diela denní, nočnÍ práce _ 32
rooně zachourÍna stejně upravena _ 33 ižddný Žádný; ustaoičně nepřetrŽitě; po duě
šÍcňlc (duál) po dvě směny; abg nezhanul na diele aby se nevyčerpal, nepozbyl sil při
práci (ne deíiciat in labore) - 34 to dlužni su... vguarovati to jsou povinni předejít'
tomu jsou povinni předem zabránit _ 35 najat md býtí rudú odměnou za práci je po-
díl z vytěŽené rudy

36 o přeběračícň o dělnícÍch přebÍrajÍcích rudu - 38 ot zIé od špatné _ 39 kteréž
sobě poznají býtí lepšie kteří se jim budou zdát lepší; dosti činiece jich pracem přimě.
řeně odměňujíce iejich práce

4L o pacholcíech o pomocných dělnÍcích - 42 o hašpléřích o dělnÍcích pracujících
u ,,hašple.. (vytahovali rudu apod.) _ 44-45 ne abg... dopuštění DuďÍe nebuď jim do-
voleno, aby - 45 uchuatrulti uchvátiti _ 46 pod obdržením pod trestem neobdrŽení'
ztráty (podÍlů) - 47 abg rukú držali aby dodrŽovali

48 o rudokupcích nebo ercka|éřích o obchodnících s rudou - 49 ohgzdné šíbalstoie
ohavný podvod, ohavné pikle - 50 proÍi našt uěci oĎecní (podle lat. contra nostram
rem publicam) proti veřejnému dobru, prospěchu; uedli sú prováděli _ 5t ot dlužné.. .
zdplalg od přiměřené ceny; podol nabídl cenu - 52 poddnie nabÍdka ceny - 53 prauí
spravedlivÍ; pochgbní. učiněni 7'súce (podle lat. dubii eÍfecti) jsouce uvedeni v nejis-
totu - 55 ÍesknosÍÍ nechutí, nelibostí (lat. tedio); připuzeni biechu byl^i přinuceni _
56 za zdplatu za cenu (lat. pro pretio); obtieženie zatlženl, poškození (lat. gravamen)
- 57 tiemto našie krotkosti prduem tímto ustanovením naší laskavosti - 59 se zIú po-
uěsÍí se ztrátou cti (lat' cum infamia); do našíe komorg do královské pokladny _ 60
oĎy sÍrašilí se aby se báli _ 6t ot jich touargštua z jejich společenství - 62 ugpleníe se
budou vymýceni; abg pohaněním zmazdní nebgli aby nebyli poskvrněni ztrátou cti,
potupou, hanbou _ 63 u sdgmadlech v slévá'rnách - 64 z duovodného obgčeje poď|e
uznávaného zvyku - 65 sdýmali Óy dmýcháním by slili, roztavili by; k měněkvý-
měně; do mince do mincovny

66 skonolg sú se skončily se; k hordm k dolům

Črvn rÁ  KN  IHA

Počína j í  s e  k n i e h y  č t v r té
téhoŽ  kn i eže t e  a  p ána ,  pana  V á c l a va ,  š t ěd rého  a  s l a vného  k r á l e
če s kého ,  o  ř á du  s oudném ho r n í kuov  v  Ku t n ě .  _  K ap i t o l a  p r v n i e

Pečujícím nám přemnoho při všeho královstvie našeho péčech a mezí
jinými méně nic nevyvolujícím mysliti, kterak a kterým obyčejem horníkóm
našim stálý a neproměnitedlný řád soudný stvrdili bychom, aby ne po
zmatciech, jakoŽ to ot předešlých časuov obyčejno bieše, ale postupně po
správných práva stezkách potom soudové řiedili se; nebo při těch věce,ch,
kteréŽto nezřiezeně bývají' nemuože rozumně ničehuož učiníno býti.
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Z toho coŽ kolivěk proti řádu soudnému ot nás vydanému v té straně
souzeno bylo by neboli vynášieno, nižádné ovšem pevnosti nebuď, podlé
správných ustanovení správně vysvědčujících, výpovědi proti zvyklému
práva řádu vynesené nižádné nebýti chvÍle. Anobrž soudce i příseŽní, našie
přestupníci wýpovědi, se všemi vládařstvÍmi svými i osobami královské pod-
lehněte pomstě; hodnét jest zajisté, aby, kteqýchžto k našeho práva zacllo.
vávaní královský strach nezótle, aspoň lékařstvie tresktánie připudilo' aby
všickni pokutú učící naučili se, kterak mělo by varováno se býti a kterak
neslušné bylo by ustanovenie královská pohaněti.

K ap i t o l a  d r uh á  o  p ó hon i e c h  k  s oudu  z ah á j e nému

Ale poněvadž póhon byl by počátek a všeho řádu soudného základ,
o něm jakožto o částce prvnějšie prvotně vizme; nebo počátek všeliké věci
najmocnějšie částka jest z přisvědčenie pana Justiniána, ciesaře, přesvatého
práva vynositele, protoŽe dobře a příhodně všecky věci dějí se, ač počátek
slušný byl by a milý bohu.

(1) Jestiť pak póhon správné v právo povolánie a druhdyť bývá skrze
soudcÍ přítomně přikazujícieho jedné z stran neboli oběma, aby jistý rok
okáza|i se před ním s obťr stranú podlé spravedlnosti otpoviedati majíce.
(2) A také býváť póhon skrze soudcova posla k tomu přísežného, a by, ač
pohnaný, jakož častějie přiházie se, póhonu k němu dojíti otpieral, tehdy
póhonného bez pochybenie věřiti se má přísaze. (3) Tiemto pak obyčejem
mají póhonové skrze přísežného posla činěni býti: aby z soudcova pohonil
přikázanie, aniž ižádný, leč správné z příčiny, k soudu poháněn bývaj zahá-
jenému ten den, kterýŽto týŽ soud býti musí; nebo čas a hodina netrpie
tehdy plnějšie rozmyšlenie rady, aniŽ neodění našim máme otpierati nepřá-
belóm, ale potřebujeme času, poněvadž žalobník, v jehožto chtění jest
žalovati, jiŽ dávno se svými ohradil jest ohradami, abychom i my naše
obrany opatrnějie zřiedili. Z toho jeden každý pohoněn býti má k soudu
zahájenému při najmenšiem najbližší den předešlý; a ač přÍtomnost jeho
imiena mohla by býti' pohnán buď vlastní v osobě; ač pak nepřítomen byl
by anebo pokrýval by se utiekaje sotrdu, skrze téhoŽ posla při domu jeho
zjevně tehdy pohnán bud. Bezpečnějie zajisté jest ve všech pilných přech
při domu býti póhonóm tiemto obyčejem: Posel přÍseŽný stanet před domem
pohonidlného, jeho k přikázaní soudce otevřeným hlasem pohoně v sly-
šení pomíjejících i souseduov; nebo při větších věcech vždycky opatrnějie
má činěno býti. A ihned posel póhonný účinek póhonu písaři pověz soud-
covu, aby jej tak položil ve dskách neboli v aktách, točíšto Že takový k při-
kázani soudce skrze takového přísežného posla polože den a hodinu, aby na
soudě spolu okázal se takový den, při domu svém byl jest pohnán zjevně,
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v slyšení pomíjejících i souseduov. (4) Nižádný pak nemá poháněn býti'
aby na soudě spolu okazoval se čas sváteční. (5) Všickni pak póhonové,
kteřížto k soudu bývají zahájenému, ač nebyli by vypověděni, však za
zavité maji jmieni bfii.

Kap i to l a  t ř e t i e ,  k te rak  ža lobník  a  v iněný  na  soudě
mě l i  by  pos tav i t i  se

Viděvše póhonuov zpuosobu viděti nynie nastává, kterým obyčejem
žalobník a viněný na soudě měli by postaviti se.

(1) A zajisté žalobník přítomný viněného nepřitomného před soudcí na
stolici soudné sedícím potupú obžaluje, sevši snažností spravedlnosti Žádaje.
Viněného pak v přítomnosti Žalobnik snažně stane, aby jeho otpoviedal
žalobě. A zase viněný, Žalobník nestane-li, pro jeho potupu ot nastánie
soudu prositi bude nálezně zproštěn býti. (2) Pakli Žalobník přítomný na
viněného Žaloval by snažně spravedlnosti žádaje, tehdy viněný výmienky,
ač které má, proti němu polož podlé řádu dole psaného. (3) Mohúť také
strany spolu státi na soudě skrze poručníky dostatečně naučené a před
aktami neboli urburéři nebo pergmistry správně ustanovené, tak však,
aby poručník' kterýŽto jménem nepřítomného Žaluje neboli brání se, dosti
ujistil pána věc příjemnú mieti neboli otsouzenie zaplatiti; nebo niŽádný
poručník v věci cizie bez dostiujištěnie hodný býti nevěří se, ač prvotnie
osoby věc za příjemnú mieti neboli otsouzenie zaplatiti za své poručníky,
je ote všeho dostiujištěnie vyzdvihnúce, sebe nižádným obyčejem ÍIeza-
vieží. (4) Také společníci téhož sváru bez ptikázanie žalovati mohú' kdyŽ
jedno společníka neboli společníky své věc příjemnú uručili by mieti. (5)
A tak práva přihotovují se k těm věcem, kteréžto častějie v soudiech opá-
lají se; ale k těm věcem, kteréŽto velmi řiedko přiházejí se, před jich vyjitÍm
práva přihotovati nemohú se, ale budeť z podobných věcí ku podobným
bráno se.

Kap i t o l a  č tv r t á  o  soud i e ch  a  co  j e s t  soud  a  o  neh rdání
po t ř ebného úřadu  ř ečníkuov

Rozprávěno jest svrchu v předešlých řečech o některých předchozech
k souduov zvyklosti potřebných, ale nynie o samých soudiech napořád
vizme.

(1) A jestit soud skutek tří osob správný, točišto soudce, Žalobnika
a viněného. (2) Ža|obník pak slóvet ot Žaloby, viněný pak ne ot viny, ale ot
věci, z kteréžto viní se. (3) Veškeren pak horní soud nebot jest pořádný'
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točiš zahájený, nebo kromě pořádu, točíš nezahájený. (4) Soud zahájený
jest' kdyžto soudce sedě na stolici soudné ve čtyřech lavicech shromáždiv
tudieŽ některé přísežné i jiné' na něŽ přÍslušie, týž soud maje pósobiti,

85 v přech obyčejem zvyklým posilňuje a potvrzuje tiemto obyčejem: TieŽe
slavně ot př'íseŽných, zdali toho dne a tu hodinu dne slušně mohl by na
soudě seděti; a přísežní nálezem vynášejí den s hodinú býti příhodné na
soudě sedění, protože ani den jest svátečnÍ, ani také hodina pozdnie; nebo
soudce dluŽni sú pro poctivost boží otložiti času svátečnieho i také před noci

90 tmami skonati, což nastává, protože příhodnost temností zlé lidi k hřešení
činí hotovějše. (5) Soud pak tiemto řádem vyslaviece, soudce obyčejem
zvyklým pokoje soudného všem potvrď, a aby zachována byla poctivost
a stydlivost soudná s čistými nravy setrvala. (6) A tehdy jeden každý skrze
řečníka propověz neboli otpověz, což kolivěk měl by Žalovati, kteréhožto

95 jednomu každému celému člověku spravedlivě prosíciemu dáti přikazujeme
túto výpovědí. (7) Ale ač dva spolu jednoho prosila by řečníka, první obdrží
podlé oné řeholy práva: KtoŽ prvnější jest časem, mocnější jest v právě.
(8) Jestit pak úřad milostivosti soudcóm svrchovanú pilností opatřiti, aby
skrze mocné přítomnost řečníkuov chudým otjímána nebývala, ale oni

100 soudce z svóho úřadu dávajte nemajícím řečníky. (9) Ktož kolivěk pak jednú
řečňoval by před soudem, potom prošen sa v soudu neboli dán jsa skrze
soudci, řečňovánie úřadu potom nesměj otpierati; nebo což jednú líbilo se
jest, nemuoŽe viece nelíbiti se. (10) Však řečníci připuzováni nemají býti
bezděky proti svým spolukrevníkóm a příbuzným až do pátého spolukrev-

105 nosti kolena řečňovati, ani proti kmotróm a kmotrám, ale ani proti těm,
jimžto příčinú obrany neboli opravy manstvie učinili sú; nebo přirozenému
nelíbí se rozumu ty osoby se vespolek některakými nelibostmi drážditi. AniŽ
domnievajte se někteřÍ rozumu nemajíce, ten úřad by měl zavrŽen býti,
poněvadž také ciesařská ustanovenie skrze usta knieŽat boŽsky vynesená

110 tomuto úřadu chválu přidávaly by i čest řkúce: Rytěřují zajisté obránce pří,
kteřÍžto, v slavné hlasy doufajíce, pracujících náděje i života bránie. AniŽ
méně pravie se věci obecnie i zvláštnie úžitku úžitečně opatrovati, než jako
by pro úžitky každých štítttov, polúplátí i mečuov požívali, rodiče i vlast
zachovávajice. Z toho zkušenie věci učí ten řečňovánie úřad býti ve všech

115 soudiech potřebný.
(11) Přepúštieme také, aby se ohrazovali kterýmiž kolivěk bezpeč-

nostmi a osvědčováními' jakožto až dosavad mohli sú ohrazovati se, aby
v škodu nělrterú neuběhli za své strany v soudě řečňujíce; nemajít zajisté
ottud škody cítiti, otkudž jim slušie hodně otplaty čakati.

Nadpis: o řddu soud.ném o soudnírrr tízen7iu Kutně v Kutné Hoře - t pečujícím
n<Ím(podlelat. sollicitantibus nobis, kde však jde o ablativ) když pečujeme, staráme
se; při péčech při správě' při řízení - 2 méně nic neoguolujícímmgsliÍi (podle lat. parum
nihil eligentibus meditari; v lat. zase ablativ) když nemálo volíme přemýšleti;
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kterak a kter{m obgčeiem jak a jakýnr způsobem _ 4 po zmatciech oklikami, kličkami,
úskoky; obgčeino Díeše bylo zvykem; postupně řádným postupem _ 6 nezřiezeně proti
ř'ádu - 7 o té straně v této včci' po této stránce _ 8 nižddné ovšem peonosÍí neDuď neměj
vůbec Žáclnou platnost _ 9 ugsuěd"čuiících dosvědčujících, osvědčujíctch; výpouědí
nařízenÍ, rozhodnutí _ 70 nížddné nebýti chvíIe (podle lat. nullius esse momenti) že
nemají Žádné platnosti - 11 se ušemi aló'd'ařstutmi se vším majetkem _ 72 pomstě
trestu; hodnéť jesÍ je náleŽité' sluši se - 13 krd|ovský strach nezóue strach před králem
nepoblzl; lékařstvie tresktónie lék kárání - 74 pokutú učící (podle lat. poena docente)
trestem uloŽeným pro poučení - 15 neslušné nepatřičné; pohaněti potupiti

16 o póhoníech o pohnání k soudu, o Žalobách; k soudu zafuijenému k řádnému
soudu konanému v pravidelných termínech _ 17 zdklad zák|ad,, podklad, hlavnl věc
(lat. fundamentum) - 18 prootně především (lat. principaliter) - 79 z přisuědčenie
podle svědectv1i Justínidna.. byzantského cÍsaře' který vládl v 6. stol.; jebo péčt
byla pořízena kodiÍIkace římského práva - 20 próva ognositele zákonodárce (lat.
Iegislator) - 22 u prcÍuo ku právu, k právnímu Ťízer:Ú _ 23 přttomně: mylný překlad
lat. principaliter : hlavně; iistý rok v určeném termínu - 24 abg okdzali se před ntm
aby se dostavili k němu; s obt7 straru7 (duál) z obou stran - 26 a bg póhonu k němu
d.oitti otpíeral a kdyby popíral' Že by byl k němu došel půhon _ 27 póhonnéfto pů-
hončího, doručovatele půhonu; bez pochgbeníe bez pochyb, nepochybně - 29 aniž
ižddný ani nil<do _ 30 netrpie... plněišie rozmgšIeníe radg nedovolují provést rozva-
hu, úvahu _ 31 neodění neozbrojen1; otpierali odporovati, stavěti se na odpor - 32
u chtěnt v zájmu - 33 se svýmí ohradil iest ohradami uvecll skutečnosti právem poža-
dované . 34 abgchom zřiedili abychom uspořádali - 35-36 cč přítomnost jeho jmiena
mohla bg rýÍi mohlJi by být osobně zastiŽen - 37 poktýoal bg se utíekaje soudu skrý-
val by se vyhÝbaje se soudu - 38 bezpečnějie bezpečnější; ue ušech pilných přech ve
všech naléhavých, obtíŽných sporech - 39 přť domu býtí. póhonÓm (po<lle lat. ad
domum fieri citationes) aby se půhony dály při domu - 4o pohonidlnéfto kdo má být-
pohnán (lat. citandus); oteuřeným hlasem (podle lat. aperta voce) hlasitě, nahlas -
4o-4l v slgšení pomíjejících i souseduou (podle lat. audientibus transeuntibus et
vicinis) aby slyšeli mimojdoucí i sousedé _ 42 t1činek póhonu výsledek půhonu _ 43
abg iei tak položil ue dskdch neboli u aktó.ch aby jej zapsal v úředních zápisech horního
soudu - 44.45 abg na soudě spolu okdzal se aby se dostavil k soudu (lat. ut judicio
compareret) _ 48 ač nebgli bg ugpouěděni třeba to není vyjádřeno (lat. licet non ex.
primatur) _ 49 za zauité maii imieni býÍÍ mají býti povaŽovány za půhony s propadlou
Ihůtou

50 uiněný obŽalovaný _ 5L postaaiÍÍ se dostaviti se - 52 zpuosobu způsob, po-
dobu, povahu (lat. formam) - 54 před soudct před soudcem _ 55 potupúobžaluje
obŽaluje pro nedostavení se k soudu (contumacia accusabit); se všt snažnostt s veške-
rou naléhavostí - 56 snažně stane, abg bude trvat na tom, aby (instabit) - 57 nesta-
ne-lÍ nedostaví-li se; ot nasldnie soudu od naléhavosti soudu (ab instantia iudicii)
_ 58 ruilezně soudnÍm néŮezem - 59 uýmienkg námitky, výhrady, protesty (excep-
tiones) - 60 podlé řddu podle pořádku _ 61 skrze poručníkg prostřednictvím plno-
mocníků; naučené poučené _ 62 před urburéři nebo pergmísÍry před správci králov-
ských důclrodů z dolů nebo před důlními úředníky - 63-64 abg dosti ujis|il pdna uěc
přtjemnú mietí neboli otsouzeníe zaplatiti (podle lat. dominum rem ratam habiturum,
aut judicatum solvi) aby dal dostatečné záruky,že pán (t j. osoba, v jejímŽ zastoupení
vede spor) přijme rozhodnutí nebo zaplatí v př'ípadě odsouzení _ 65 bez dostiujištěníe
bez dostateciné záruky; hodný býti nevěřt se (podle lat. nemo '.. idoneus esse creditur)
nevěří se' že je vhodný - 65.68 ač praotnie osobg uěc za přÍiemnú mi'eti neboli. otsou-
zenie zaplatití za sué poručníkg, je ote všeho dostiujištěnie ugzdvíhnúce, sebe nižddným
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obyěeiem nezauíežt (podle lat. si principales personae rem ratam habituram vel ju<li-
catum solvi pro suis procuratoribus, ipsos ab omni satisdatione relevantes, se nullo
modo obligarunt) jestliže se osoby vedoucí při (tedy Ly, jež se dávají zastupovat)
samy nějakým způsobem nezayáŽí přijmouti na místě svých plnomocníků rozhod.
nutl nebo zaplatiti v přÍpadě odsouzenl, zprostivše je veškerého ručenÍ - 68 sudru
sporu - 68.69 tcdyŽ jedno společntka neboli společnIkg sué uěc přtiemru} uručili bg mieti
jen když se zaručÍ, Že jeiich společníci přijmou rozhodnutl _ 70 přihotouulí se upra.
vujÍ se; opdlaii se přetřásaji se' probÍrají se (ventilantur) - 71 přeil jichugjittm dtťve
než se začnou projednávat -73 budeť.,. brdno se bude se postupovat

74 o nehrdd'nÍ potřebného úřadu o nepohrdání potřebným úřadem, o respektu
k potřebnému úřadu - 75 řečníkuou právnÍch zástupců ve sporu' advokátů _ 76
o před.chozech k souduov zvgklosti o předpokladech k provozovánÍ, konán| soudů
(de praeambulis ad judiciorum exercitiurn) _ 77 napořtid po pořádku - 81 ot věci:
lat. reus,,obžalovaný.. spojeno s res ,,pře..1 vint seje obviňován; neboť 1iesÍ bud jest;
pořddn! řádný (ordinarium) - 82 kromě pořtidu mimořádný (extraordinarium) - 84
tudiež t.amtéž - 85 posilňuie zabezpečuiei tieže slauně t"áže se slavnostné _ 87 ndlezem
aynášejí vyhlašujÍ' oznamují rozhodnutÍ, usnesení; den s hodinú býtí příhodné (podle
lat. diem una cum hora esse habiles) Že den a hodina jsou přthodné - 89 soudce soud-
cové; dlužni povinni; otložiti času svdtečniefto učinit odklatl ve svátek _ 97 hotovějše
ochotnějšÍ' náchylnější; vgslauiece slavnostně zabáje; obgčeiem zugklým obvyklým
způsobem - 92-93 poctiuost a st11dliuost soudnd úcta a váŽnost k soudu - 93 s čÍsÍýmí
nraug s bezúhonnými mravy (castis moribus) - 94 propouěz vylož, přednes _ 95 celé.
řnu bezúhonnému (integro) - 96 túto výpovědi tímto ustanovením _ 97 podlé oné řeho-
lg prdua: citována právní zásaďa obsažená v zákoníku papeže Bonifáce VIII. (Friedb.
2, 1123) _ 98 úřad nrťloslÍuosÍi (podle lat. ofÍicium pietatis) mravní závazek, po.
vinnost; soudcóm surchouanú pilnostÍ opatřiti aby soudcové velmi pečlivě učinili
opatření _ 10t řečňovol Dg působil by jako řečník, právnÍ zástupce, advokát; skrze
soudci soudcem _ 7o2 úřadu potom nesměi otpíerati neodvaŽuj se potom odmltati
úřad - 1o3 připuzovcÍní nuceni, donucováni _ 7o4 bezděky proti své vů|i; proti svým
spolukrevntkdrn proti svým pokrevným přÍbuzným; až do ptitého spolukťelnosti kolena
aŽ do pátého stupně příbuzenství - 106 přtčinúobrang neboli opraag z důvodu ochra-
ny nebo ručenl za právnl závady (při prodeji pozemků); mo.nstvie učinili sú vstoupili
vmanský poměr, zavázali se podřízenostl - 107 tg osobg se... drdžd.iti (podle lat.
has personas se. . . provocare) aby se ty osoby dráŽdily _ 109.110 poněuadž... přiddua|g
Dy (podle lat. cum... tribuant) poněvadŽ přidávajt; rgtěřujt konajÍ službu; obrdnce
přÍ právní zástupci _ 77I-712 aniž méně ptauie se věci obecnie, , . opatrovati (podle lat.
nec minus dicuntur rei publicae et singulari utilitati singulariter providere) pravl se,
Že se staraji o veřejný i soukromý prospěch ne méně _ 1t3 poltLplrÍÍÍ pancÍřů' brněnÍ;
bg požIuali uŽívali by - 114 zachouduajíce ochraňujlce; zkušenie ucci zkušenost -
114-115 úřadb!ti... potřebný (podle lat. offlcium esse... opportunum) že ie úřatl
potřebný - |18 abg v škodu některÚ neuběhli aby neutrpěli nějakou škodu

Poznámky  ed i ění

Zak |ádac i  l i s t i na  Be t lémské kap le

Listina Hanuše z Milheimu se zachovala v lat. orig. v archívu Karlovy urriversity
sign. I 27 a bylla vydána v Monumenta historica universitatis Pragensis II, Praha
1834' s' 300-308. Překlad J. Pražáka otištěn v chrestomatii V. Husy' Naše národní
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minulost v dokumentech I, Praha 1954, s. 99-103 a v úpravě Fr. Heřmanského
ve výboru Duchem i mečem, Praha 1958' s.267 -272. Zde otiskujeme tento překlad
v úpravě a s poznámkami A. Molnára.

D e k r e t  k u t n o h o r s k ý

origináI Dekretu kutnohorského se nedochoval, ale je zachováno několik spo.
Iehlivých soudobých opisů. Vydán byl několiktát; za zéů<|ad našeho překladu vzato
kritické vydání G. Friedric}ra, Dekret kutnohorský, Praha 1909, s. 67.68 (téŽ ČČH
15' 1909, I-XII). - Z bohaté staršÍ i nejnovější literatury uvádíme dále především
soubor referátů a přÍspěvků z vědecké konference, pořádané k 550. výročí Dekretu
v r. 1959: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et historica 2, Dekret kutno-
horský a jeho mÍsto v dějinách' Praha 1959, kde shrnuta i staršÍ literatura. Nejnověji
srov. J. Kejř' Sporné otázky v bádání o Dekretu kutnohorském, Acta Universitatis
Carolinae, Historia Universitatis Carolinae Pragensis IlI, Praha 1962, s. 83-121. -
PřeloŽil J. Kejř.

J a n  z  J e s e n i c e :  o b r a n a  D e k r e t u  k u t n o h o r s k é h o

Jediný rkp kdysi v klášteře břevnovském, n5mÍ nezvěstný. Vydali: K. HÓfler,
Geschichtschreiber der husit. Bewegung II' VÍdeň 1865, s. 156.165' pod názvem
Apologia (s mnohými chybami) a Fr. Palacký, Documenta Mag. Ioannis frus, Praha
1869' s.355.363' s názvem Defensio mandati, dnes běžným v literatuře. VydánÍ
Palackého je dnes základem vědeckého zkoumání textu; slouŽt též jako předloha
našeho překladu úvodní části spisu (s. 255-257) a jeho závěru (s. 361:363). - Litera-
tura pojednávající o Dekretu kutnohorském se vesměs zabývá i jeho obranou (srov.
edičnÍ pozn. k Dekretu). - Ukázky přeložil J. Kejř.

56 soudrŽnosti: consistentia] con...stantia PaI - 62 ognechdno několik nepřes-
ných citact prdoa římského a kanonického

Ak ty  ús tavnÍ  a  mez iná rodně  p r ávn l

Zápis  sněmu čás lavského z r .  !427

Zápis ie znám v dvoj í podobě. Prvnl, uveřejněná zde, je zachována v rkpe pražské
UK xxIII D 163, fol. 403b.405a (G) a odtud otištěna Fr. Palackým, AČ 3,1844,
226-230 (Pal). o tom srov. F. M. Bartoš' Několik záhad v životě Prokopa Velikého,
SbornÍk historický 8' 1961' 180 - Druhou variantu, zněnÍ pro šlechtu, pojal do své
kroniky Vavřinec z Březové. Vydal J. Goll' FRB 5, Praha 1893' s. 486-488; zde i výčet
rkpů v úvodu na s. 25n. Důležitější varianty z tohoto zněnÍ uvádíme podle rkpu
pražské UK I D 10' Íol. 321b-323b (A). - Z bohaté literatury o dějinách husitství
tohoto údobí, zabývaiící se sněmem čáslavským' uvádÍme poslednÍ práce: F. G.
He5rmann, The National Assembly of Čáslav, Medievalia et humanistica 8, Boulder
(Colorado) 1954' s. 32-55; I. Hlaváček' Husitské sněmy, SbornÍk bistorický 4, 1956,
78-83' kde uvedena starší literatura.

1.2 purgmistři. '. legát G|chgbt u Á - 3.5 Čeněk... příchylnými G|chgbí'v A_
3 zVeselé] u G ndsleduje ast 50 jmen, mezi nimi i JanŽižkaz Trocnooa - 5-6 listem...
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uslyšie G] li|tem etc. Á (ostatek chgbi) - 6 rozličné Gl rozbrojené A -15 našt G| chgĎí
p Á _ 18 máme Pal] neni u G, A _ 22 po královstvi Č:ském G| po království Českém
a markrabství Moravském A; bez příkazy G| bez překáŽky A - 34 kázáni G] kaženi
á; o této zemi České G] o těchto zemiech, České i Moravské Á - 35 království a ja.
zyku českému G] královstvi i markrabství i jazyku jich Á - 38 a A, PaI| nenÍ u G -
39 škodlivosti došlo převeliké G-| k škodlivosti došli veliké Á - 40 nepřijÍmali ani
jměli Á' Pal] neprzigimati ani gmiet,i G - 48 vytrhnúce G] odtrhnúce Á - 56 Berku
A, Pal| Berka G; z pánuov G] pány A - 57 z pánuov praŽských a obce G] měštěnín
velikého města Starého a Nového měst praŽských Á - 59 z Boharyně G] z Bohar-
zynie A; Francu z Rosentála G] Ffranče z Rozmitala Á - 60 Vacka z Žatce G] Wachu
zTattie Á; Petra Hostic z l(úřimě G] Matěje z Hostic z Kúřima A - 64 i ukrocenl
Gl chgbí u Á; potrŽek a nesvornostÍ G] puotek i nesvornost1 A -72 krajiny Á] kra-
gine G, krajině Pal; tehdy slibujem G] tehdy jim slibujem A - 75 v tom překazila
G] překážela A - 76 muoŽ G] moc má A _ 78 ten nebo ti G] ten A - 79 mají připu-
zeni býti G] má pŤipraverr býti Á; a jej... rnieti G] chgbí u Á - 80 dále... vládařuov
G] chgbi u A _ 81 některý G] někteřÍ Á _ 84 v svých nesnazšiech věcech G] všech
nesnadných věcech Á - 86 kněze Jana lrazatele G| chgbí u A _ 87 také znamenitě G]
chgbí o Á - 88 ti jistí G| chgbí u á - 89 najprv přÍštieho Gl najblíŽ příchodného Á _
93-94 a jednostajnio svolenie... od obcí svrchu psaných G] a jedrrostajné svolenie
bylo ot obcÍ svrchu psaných Á - 95.110 Také... jmenována G| chgbt o A - 172 na-
šich G| naiiie Á; beze všeho na nás Gl beze všeho nás A - t76 vedlé nálezu vláda-
řuov napřed psaných G] vedlé nálezuov svrchu psaných Á

L i s t  mí rný  českých  s tavů

originál listu uloŽen v SA v Jindřichově Hradci, sbírka pergarnenů č. 115; ie na
něm přivěšeno 68 pečetí. Yydal Fr. Palacký, AČ 1, 1840, 245-249. - Podrobné poučení
o listu a jeho politickém pozadi a významu podal R. Urbánek, České dějiny III/1,
Praha 1915' s. 468-478; tam i odkazy na starší literaturu.

Ukázka zahrnuje tyto úseky listu (označujeme je podle edice Palackého): úvodní
části (s označeným vynecháním jmen), body 1-3' bod 14 s celým závěrem.

2 za maršálek královstvie Českého ndsleduie 59 imen pdnŮ a zemanů - 34-ts5
nerovné, a nesnadno což jest rlcp] nerovné a nesnadné, což iest PaI - 40 za nemělo
vgnechdna slřed.ní čdst lístu _ 49 zďrŽeti rkp| úŽeti PaI

Náv rh  svě tové mírové o rgan i zace

Lat. text je zachován v pěti rukopiscch: Varšava, Archiwum glórvne alrt daw.
nych, Metryka koronna, tom XI, pag 578-587; Klagenfurt, BischÓfliche Bibliothek,
XXX c 29, Íol.. 183a - 190a; Gdaňsk' Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, 2031,
fol. 361a - 367b; NK v Paříži, Nouvelles acquisitions francaises, 7973, Íol, 9a-18b
a 6977, fol. 336a-340a. - Edici opřenou o nové rukopisné zkoumání a v zásadě
vycházející z rukopisu gdaňského pořídil F. M. Bartoš v př.íloze k studii Návrh
krále Jiřího na utvoření svazu evropských států a jeho původce doktor Martin
Mair' Jihočes. sborník hist. 12, 1939' 74-81 (téŽzv|. otisk); přetiŠtěno, spolu s.českým
překladem J. I(incla, v clrrestomatii Prameny k dějinám státu a práva v Česko.
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slovensku II' Praha 1959' s. 59-74, Text návrhu podle nově zjištěného varšavského
rukopisu, který je nutno považoýat za nejlepší ze znátnýc}a zápisů, otiskuje J. Kejř,
Právrrěhistorické studie 9' 1963 (v tisku). _ Z |íLetatury: R. Urbánek, ZahraničnÍ
politika krále Jiřího z Poděbrad, sborník Co daly naše země Evropě a lidstvu I,
1939, s. 172-117; B. M. Koreckij, Projekt Jurija Podebrada ob organizacii mira
i bezopasnosti ' Izvestija AN SSSR' otd. ekonomiki i prava 1946' č. 5' s. 382.396;
V. Vaněček' Dva náwhy na světovou mírovou organizaci, Věda a Život 1959, 73-77;
J. Polišenský, Problémy zahraniční politiky Jiřího z Poděbrad, Sborník prací histo-
rických' Acta Universitatis Palackianae olomucensis, facultas philosophica I, Histtl-
rica 1, Praha 1960' s. 107-125. Nejpodrobněji se historií návrlru zabývá R. Urbá-
nek' Věk poděbradský IV, Praha 1962, s. 576-770; z hlediska právnického V. Ya-
něček, Eine Weltfriedensorganisaťion nach den Vorschlágen des bÓhmischen Kónigs
Georg von Podiebrad und nach ďen Ideen des Johannes Amos Comenius, Sitzungs.
berichte der Deutschen Akademie der Wissenschaťten zu Berlin, Jahrgang 1962,
No 3, Berlín 1963 (tam další literatura téhož autora i ostatní).

Pro naši ukázku převzat s úpravami překlad .I. Kincla.

Č e s k á  l i s t i n a

K r á l o v s k é  p r o m i n u t í  v i n  M i k u l á š i  z  H u s i

originál listiny uloŽen v SÚA v Praze (býv. AZČ), sign. ANM-F 20. Vydal
Fr. Palacký, AČ 3, 1844, 288 (Pal). - o Mikuláši z Husi psal naposled F. M. Bartoš,
Čas. Společnosti přátel staroŽitností 69, 1961, s.797-204.

11 Jedne] Gegne rkp - 14 rrašich Pol] nai|iech r/cp

L i s t i u a  S t i b o r a  z  S t i b o ř i c

Listina byla dřÍve v soukromém majetku, lryní v SA v Nitře (fond Medňanský.
Beckov). Vydal paleograflcky L,ud. Novák, Najstaršia' doteraz neznáma česká listina
zo Slovenska, Linguistica slovaca 3, Bratislava L941", s. 130-133. Otiskujeme podle
fotografle reprodukované v uvedené stati. - o listině četné zmínky u B. Yarsika,
Slovenské listy a listiny z75. a 16. storočia I' Bratislava 1956.

6 Herinkovi Y arsik, Hernikowi Noudk] podle rkpu nelze rczhodnout - 22 dokaďž ]
dakadz dokaďz rkp, dokadz dokudz Noadk - 23-24 panie Kateřiny] panye kaLherzin i
rlcp, panye katherznu Noodki věrné ruky] k wierne tucze rkp, s wierne rucze Noudk

P r i v i l eg iu rn  I i r r t né Ho ře

Z originálu' chovaného v Městském a horním archÍvu v Kutné Hoře č. 23 (staré
č. 5), vydal Fr. Palacký, AČ 6, 1872, 420 (Pal) a nově J. Čelakovský a G. Friedriclr,
Codex iuris municipalis 3, Privilegia královských rněst, českých 1420-1526, Praha
1948, s. 65 (Čel). Reprodukce listiny je v studii J. Kejře, Právní Život v husitské
Kutné Hoře, Praha 1958' před s. 129.
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4 že z zdrayé PaI, Čell Ze zdrawe rkp _ 5 na Horách Kutnách Pat] nahorachcutn
rkp, na Horách Cutn(ách) ČeI _ 6 z moci] moczij rkp, moci Pal, mocí Čet - 15 na-
vráceny Pol] nawraczeny rkp, navráceni Čel - 77 jim] gich rkp, jich PaI,Čet

P r i v i l e g i u m  k r á l e  J i ř i h o  p r o  m ě s t o  S l a n ý

Listina známa jen z opisu z 16. stol. v rkpe SÚe v Praze (dř. AzČ), RKP 2450,
s. 459-462. Vydal J. Čehkovský a G. Friedrich, Codex iuris municipalis 3, Praha 1948,
s.46a-a66 (ČeI).

5 z Kunvaldu Čel| z Czunwaldu rkp - 8 svědčícÍch rkp] svědčÍc|mi ČeI - 23
pod purkrecht Čel] od purkrecht rkp _ 31 hofrychtéŤe ČeI| hoÍIminczr rkp - 33 slu-
šely Čel] |luiiela rkp - 37 přečiniti ČeI| przyczlniti rkp

M ě s t s k é  p r á v o

P r á v a  s o b ě s l a v s k á  a  s t a r o p r a Ž s k á

Dochována v mnoha rkpech, které se dělÍ rra čtyři redakce autorské a jednu ne-
autorskou; vedle toho je i redakce smíšená. Za zák|ad' našeho vydání bereme nejstarší
rkp' uložený v NK ve VÍdni č. 3454' fol. 747a-743b (V/; varianty uvádíme z rkpu
AMP č. 1865' fol. 297b - 300a ( P ),který patří k třetÍ redakci. Vznik třetí redakce sou-
visÍ patrně s volbou Jiřítto z Poděbrad za českého kráůe r. 1458. Tyto informace
o rkpech a jejich flliaci poskytl dr. Yl. Sedlák na základě své dosud nepublikované
studie. - Památka byla poprvé vydána (z iiného rkpu) K. J. Erbenem, Výbor II,
sl. 315-346 (vÚb); chybt tam prvá část textu obsahující Práva soběslavská. Kritickou
edici na základě rkpu V připravil R. Schranil' Die sogenannten Sobieslaw'schen
Rechte, Mnichov.Lipsko 1916 (Schr), K oběma edicÍm přihlÍžÍme v pozná'rnkácb.

.  S o b ě s l a v s k á  p r á v a

Rkp V Íol. 141a-142ai P íol.297b-298b; Schranilovo vyd. s. 55.58.

1 pražského a Vl nemd P _ 7 pod takovú úmluvú V] pod takú úmluvú dole
napsanú. o tom, Že (zie) Němci nemajÍ v úřadiech býti P - 11 Svolenie knieŽat, pá-
nóv i měst V] Když by země od pána osiřala, kým a kterak má zpravována býti P -
13.14 nebylo knieŽectví V] nebylo (k) kniežěctví Schr' nebylo... ke kniežecstvÍ P
(potl. ř. 16) _ 20 o svobodách a právích V] o svobodě Starého Města praŽského P -
24 meze bráLrrěnie Vl země bráněnie P _ 26 o volení kniežete českého V] o volení
pána k zemi P - 33 o potvrzení práv V] o pŤísazě pána k zemi voleného P - 37
o křivdě V] o tom' kdyby pan král přísahy zemi nedrŽal P _ 46 ot Nadslava V] od
Radslava P

-  S t a r o p r a ž s k á  p r á v a

Rkp V fol.142a-143b; P fol. 298b-300a; Schranilovo vyd. s. 58-62; Yýbor II'
sI .  315-319.
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ná zpravována býti P _
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1-5 Léta... českého V| nemd P _ 6-7 Tyto jsú... ot knieŽat V| nemá P,vÚb _
8 ltem o konšelském ustavení V] o tom' kto purgmistrem u Praze nemá býti P' Ně.
mec nemá purgmistretn býti vÚb _ 9 Nižádný Němec cizozemec, kterýž V] Item
najprvnější kus jest tento, Že žáďný Němec, kterýŽ P' Najprvnější kus jest tento,
Že Žáďný Němec, kterýŽ vÚb - 77 Purgmistr má samomu králi V| o vzdání pečeti
P, Nemá pečet dána býti od purgmistra iŽádnému než králi.. .vÚb _t4 o konšeléch
V] o tom' kolik má konšeluov býti P' Kolik jmá býti konšeluov vÚb _ 75 a šest' ješto
by německy uměli V] a šest Němcuov' kteřÍŽ by česky uměli P' vÚb _ 77 o přÍsaze
V] Kde mají konšelé přísahu bráti P' od koho konšelé mají přÍsahu bráti a kde VýD -
20 o dvořáciech V] o tom' kto konšelem nemá býti P, Kto nemá býti konšelemVýD -
22 cizo|ožn1k P| Czi|zo|oznik y _ 24 Krá|i u poselstvie V] o poselstvÍ králi od kon.
šeluov P, Kto majÍ k králi jezditi v poselství vÚb - 26 voleni V] zvoleni. o konšel-
stvÍ P' voleni. Nemá býti konšelem vÚb _ 27 na šantroky V] na šadkúfy P, pod.
vÚb - 29 Listy na zmatky V] o LémŽ P, I(to listy kupuje vÚb _ 30 kupuje V] ku-
puje. o volenl konšeluov P' kupuje. KaŽdý z starých konšelóv jmá dáti tři napsané
vÚb _ 33 KtoŽ za penieze přisahá V, pod. vÚb\ o témž P - 36 Sáhla na konšely V]
o tom, když obec na konšely sáhne P, o sáhnutí obce na konšely YýĎ - 39 Netná
konšelem... Scňr] Nemakoniié V' otémž P' Nemá býti konšelem, leč prvé tři léta
bude přÍsahu mieti VýÓ - 42 Konšel z města V] o tom' Že iŽádný konšel z rady ani
z města jíti nebo jeti nemá bez odpuštěnie P, Konšel nemá z rady jÍti ani z města
jeti Vlb - 50 neučiní Vl neučinil by Výb, neučinil, Že by obědu nedal P _ 52 KtoŽ
s městem netrpí V] o témž P' Měštěnín usedlý jmá býti konšelem VýD - 56 Nemá
s pečetí. ,. V|Že purgmistr nemá s pečetí z města jeti ani jíti P, Purgmistr s pečetí
nemá choditi z města vÚb _ 58 skrze něj Y| nemd P, vÚb - 59 Výše padesáti V]
o témŽ P, Kterak mnoho jmá mieti' ktož konšelem bude vÚb _ 62 Hudec, pištec
V| o témŽ P, Nemají konšelé býti výó - 63 barvieř Y] bradieř vÚb _ 65 Nemají
déle seděti V] o řádu konšelském P, Pokud korršelé majt seděti vÚb - 68 sedati V,
VýÓ] seděti P; jako opil V] jako dnes opil P, vÚb -77 ohodováníkonšelóv v|Žád-
ný konšel aby na groš obecnÍ netrávil P, I(onšelé nemají na obecnÍ groš lrodovati vÚb

Ž i l i n s k á  k n i h a

Je uložena v okresntm archívu v Žilině, městské odd., sign. A 1. Vydal ji V.
Cha|oupecký, Kniha Žilinská, Bratislava 7934 (Chal) s obsáihlou úvodní studiÍ, ke
které připojil R. Rauscher ještě pojednání o právu magdeburském německým jazy-
kem v knize Žilinské. - Cennou pomůckou je Slovník k Žilinské knize, sestavený Fr.
Ryšrlnkem, Bratislava t954 (Rgš).

Rkp má četné slovakismy všeho druhu: -e. po retnicích m. -ě- (suedomo, mesta,
melisúaj.)'-r.místo-ř- a naopak (pÍsař pro -ř. neměl cit apíšeprzem.pre,kterzehoz,
Prziewize), tvary ušeÍkc rad.a, k seDe, slova božentk, uečisté aj.

I - Rkp fol. 98b, vyd. s. 105.

2 Ryš Hanuš Rgš] Rys Hanus rkp,Chal - 7 pre] przerkp

II - Rkp Íol. 99b' vyd. s. 109.

4-5 že smy Cltar' Rgš] zes mij rkp - 5 Prievize] Prziewize rkp
yd. s. 58-62; Yýbor II,
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P r o k o p ,  p í s a ř  n o v o m ě s t s k ý :  K a n c e l á ř s k á  r u k o v ě t

Lat. text zachován ve třech rkpech: rkp býv.Thunovské knih. v Děčíně č.212,
nynÍ v praŽské UK XIx C 18 (s českými meziřádkovými glosami)' rkp APH (dř.
Kap' PraŽ') K 34 (neúplný) a rkp praŽské UK I F 16, fol. 1a-31b. Vydal Fr. Mareš,
Prokopa písaře Nového Města praŽského Praxis cancellariae, Historický archív 32,
Praha 1908. Naše ukázky jsou přeloženy z této edice (s. 3, 4,5,6,15,26,27 ,28,29, 30,
31' 32' 39' 45) a shrnují toliko výklad o základních druzích a povaze městských knih
pomÍjejíce příklady zápisů, jež tvoří větší část celého díla. - Přeložil J. Kejř.

H o r n Í  p r á v o

P r á v a  k r á l o v s k á  h o r n í k u o v

Stč. př'eklad Ius regale ntontartorurn vydal I{. Jireček, Codex juris Bohemici I,
Praha 1867' s. 267 -435, paralelně s textem latinským (Jir ). Zák|adem vydání českého
překladu je rkp UK v Praze XVII H 29' fol. 332a-437a (z r. t524). Naše ukázky
otištěny z rkpu strahovského DE IV 24 (z r. 1460 - S). Varianty uvedeny z rkpu
strahovského DD V 50 (zr.1469 _ T) a z rkpu praŽské UK xvII D 43 (z r. 1528 - U);
varianty z Jirečkova vydání uvádíme' pokud se jelro text neshoduje s rkpem U. -
Starší bohatá literatura je slrrnuta v díle A. Zycba, Das bÓhrnische Bergrecht des
Mittelalters I-II' Berlín 1900; nejnověji věnoval pozornost speciálně čtvrté knize
zákonLka H. Bulín, NejstaršÍ kodifikace procesního práva v Čechách, Právněhisto-
rické studie 2, Praha 1956, s. 85.125.

-  P r v n í  k n i h a

Rkp S fol. 131a-132b; ? Íol. t72a-t74a; U fol. 15a.16a; Jirečkovo vyd. s. 313 až
377.

Nadpis: o rozdělitelÍch rudy S] o rozděličiech rudy T' o rozděliteléch rudy a
úřadu jich U - 1 zdvíhanie času S' ?] když jest čas rudy zdvíhanie U _ 2 v slušné
diely rozděliti s' ?] aby oni... na hodné diely rozdělovali U _ 4 nám dluŽný jest S'
Z] na nás slušie U - 8 pod mocÍ učiněné přísahy S' T] pod mocí přijaté přísahy U _
10 přestupite] tohoto ustanovenie byl by S' T| bude slrledán přestupitelem toho usta.
venie U - 11 se zlú pověstí S' Tl s pohaněním a se zlú pověstí U; sloŽen buď S' 7|
buď ssazen U - 12 rozděliče koše rozdělenie mieti S' ?] aby rozdělitelé koše rozdělo.
vánie měli U; ot starého obyčeje S' ?] starodávním obytčejem U _ 2l věrně svuoj
naplň úřad a dokonale S' T| majl svuoj úřad plniti věrně a právě U _ 24 pravenie S' T|
nápisu U _ 25 mají děleny býti s'"] U doddud: t.ak Že, jakoŽ přes den a noc jest
čtrmezcietma hodin a v těch jest čtyřikrát šest hodin, takeŽ dělníci v těch čtrnrezcÍt.
ma hodinách čtyřikrát se měnie, neb se dostane každým dělnÍkuom jedno za šest
hodin dělati (též Jir) _ 26n. A tak prvnie hodina erntagešicht... ' ono rrěmecsky
a toto česky nazývá se S' T] A tak první hodinu Němci jmenují ertagešicht. .. (atd. )
U, pod. Jír (erntageschicht) - 33 po dvě šichtě S, 7] dvou šichtú, t. dvú čtvrti dne
a noci U; aby nezhynul S' 7'] aby brzo nesšel U - 34 a to dlužni sú stráŽní doluov
se vší pilností vyvarovati S, pod. T] a tohot se strážni mají vší pilností vystřiehati U -
34-35 a takéŽ tento najat má býti rudú S' T] a tomuť také mzda má býti rudú
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- PřeloŽil J. Kejř.

placena U - 38 nebo vybierají s' T] nemd U - 39 vyvolé S' T] majt moc voliti U;
kteréŽ sobě poznají býti lepšie S, Tl nemá U; dosti činiece jich pracem rudú S' pod.
? (pracováním)] a majiť jim rudú platiti U - 47-42 o pacholciech na rumpálu dě-
lajících nebo o hašpléřích S, pod. ?] o pacholcích, t. hašpléřich' na točidle, to jest
rumpále, dělajících U - 44-45 ne aby jakŽ mnoho...' dopuštěni buďte S' 7] ne tak,
aby sobě co kto z nich mohl uchvatnúti neb ukrásti, když by mezi ně vrženo bylo,
neb toho nechc me dopustiti U _ 46 jich dieluov pod obdrŽením S' 7] pod zachová-
ninr jich taluov U - 48 o rudokupcích S' ?] o rudokopáčích U - 49 rrěkteří z rudo.
kupcuov S, někteří z rudokupcóv 7] někteří z erckaféřuov U - 50 proti naší věci
obecnÍ S' T] proti našemu obecrrému dobrému U - 5t v kúpení rudy ot dlužné da-
leko vzdálené záp|aly S' T] v kupování rudy daleko od hodné ceny U - 52 přijda
jakoŽto podánie toho nevědomý s' pod. T (nevidomý)] přistúpě jako podánie toho
nevěda U - 53 tak ž'e praví kupci S' 7] pro něŽto praví erckaféři U - 56 dolu S]
dluhu T, dolnieho diela U - 57 pod obdržením S' T] pod zachováním U _ 58-60 a pře.
stupníci... do našie komory s obrácenÍm S' ?] a ti, ktoŽ to přestoupie, aby svých
všech statkuov byli zbaveni s věčným pohaněnÍm' a ti statkové bez náděje navrá-
cenje do našie komory obráceni buďte U - 60 jiní strašili se takových věcí páchati
S' T] jiní zděšeni byli a takových zlostí nesmělÍ páchati U - 61-62 tak vyplenie se
S' ?] budú odlúčeni U - 62 rudokupcóm S] rudy kupcóm 7, erckaféřuom U - 63
všeho S, 7] našeho U - 64 z starého a z duovodného obyčeje S, Tl z dávného po-
chváleného obytčeje U - 65 ač které sdýmali by S' T] kteréŽ by sdýmali' totíŽ
spustili neb sehnali U; k měrrě přinesli by S' pod. ? (přinosili)] do vechsle přinesú
U - 66 Skonaly sú se prvnie knielry o osobách k horám přÍslušných S] Skonaly sú
se knihy prvnie o osobách k horám př1slušných latíně i česky práva královského hor-
níkóv přeslavného kniežete a pána,pana Yáclava, štěďrého krále českého velebného
?, Konec prvních kněh práva královského lrorničieho U

_  Čtv r t á  kn iha

Rkp S fol. 160a.162b; T fol. 137a.139b; U Íol. 34b.36b; Jirečkovo vyd.
s .377 -383 .

Nadpis: PočÍnají se kniehy. . . kapitola prvnie S, pod. T (přeslavného knieŽete. ..
štědrého krále)] PočÍnají se čtvrté kniehy o řádu soudném hornÍkuov, kapitola
prvnie U - 1 PečujÍcÍm nám přemnoho S| Pečlivost majíce my převeliki T, U - 2
méně nic S' T] nicméně U; nevyvolujÍcim mysliti S] vyvolujÍce mysliti T, když
chcme pomysliti' utýká nás péče pilná U - 3-4 aby ne po zmatciech S' 7] aby ne
po okolcích, tot1Ž zmatciech U - 8-10 podlé správných ustanovení. ..niŽáďné nebýti
chvíle S] podlé správných ustanovení správně osvědčuj1c7ch, Že nálezové proti
zvyklému práva vypovědění žádné nejsú chvilky k přijetí T, podlé pravých ustano-
vení správně osvědčujícich, Že nálezové proLi zvyklému práva vypovědění Žádné
nejsú chvilky, t. lru přijetí aneb iŽádné moci nemají. Pokuta súdcí proti právu sú-
dících U_ 11 vládařstvími S] statky T, U _ 13 nezóve S] nevzbuzuje T,U _23-24
aby jistý rok.'. otpoviedati majíce S] aby v určený rok spolu okáza|i, sepřednÍm
jedna druhé podlé spravedlnosti odpoviedati majíce ?, aby v určený rok před nÍm
se okázali v súdě spolu jedna druhé podlé spravedlnostiodpovídajíc U _26 póhonu
k němu dojÍti otpiera| S, pod, ? (zapieral)] zapieta|, by póhon k němu přišel U - 27
póhonného bez pochybenie věřiti se má přísaze S] póhonného bez pochyby věřeno
má býti přísaze ?, póhonného písaře (l) bez pochyby má věřeno býti U - 28 činěni
býti s, T] dieti se U - 32 Žalobník S] Žalobce T,ža|aobce U-33žalovati S] přivésti

, Codex juris Bohemici I,
Základem vydání českého,'z 
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T, U _ 35 předešlý S' T| předešlý před súdem U _ 35-36 a ač přítomnost Jeho jmiena
mohla by býti' pohnán bud S' pod. T (a jestliže)] a muož-Ii býti osobně nalezen,
mát pohnán býti U - 39 při domu býti póhonóm S' T] aby se póhon dál před domem
neb v domu U - 40 pohonidlného SJ toho' ktoŽ má pohnán býti T, U - 40.41 ote-
vřeným hlasem pohoně v slyšení pomíjej1cích i souseduov S, pod. ?] zjevným hla-
sem, aby i súsedé i jdúcí mimo duom slyšeli U _ 44-45 aby na soudě spolu okázal se
S]abynasúděokrízalse T,aby stálksoudu U -45-46takovýden,...i souseduovS, T|
a tento den a tuto hodinu před domem jeho jest zjevně pohnán a to jsú slyšeli pomí-
jející i súsedé U - 48 bývají S' T] se dějÍ U; ač nebyli by v1pověděni S] ač nebyli
by v5rmluveni ?' ač to nenie v5rmluveno U - 54 viněného S] vinného T, obžalova-
ného U _ 55 potupú obžaluje S] potupú má obžalovati T' potupú neb nestánÍm má
obŽalovati U _ 57 ot nastánie S] od snažnosti r, U - 58 nálezně zproštěn býti sI
nálezem býti zproštěn ?' aby nálezem jeho byl zproštěn soudu U- 59 výmienky S|
odpory T,U - 63-64 dosti ujisti l... zaplatiti S] uručil ' žepán věcpříjemnúmieti
bude nebo odsúzenie zaplatí ?, uručil, že pán jeho, t. žaluobce, neb obŽalovaný to'
coŽ on vede' přijme, a bude-li odsúzen, že odsúzený zaplatl U - 65 bez dostiuiiště-
nie S] bez uručenie T' U; nevěří se S, T| nezdá se U - 65.68 ač prvotnie osoby...
nezaviež1 S] kdyŽ prvotnie osoby věc za příjemnú mieti nebo odsúzenie zapl ltiti
za své poručnlky' je ode všeho uručenie zprošíujíce, sebe niŽádným obyčejeln ne.
zaviežl T' kdyžto prvotnie osoby nezavázaly jsú se, že coŽ poručnÍci jich provedú,
to sdrŽie, a což bude usúzeno, Že to zap|alie za své poručníky, tiem je ode všeho
urukovánie zproštujíce U - 69 věc příjemnú uručili by mieti S, T] uručie, Že to
chtie zdrŽeti, coŽ on v5rvede U _ 80 Žalobntk pak slóveť ot Žaloby S, pod, T| Ža-
lobník pak nebo póvod slóvet od žaloby a od vedenie, nebt vede při U - 81 Veškeren
pak hornl soud S] Vešken pak horský súd T' kaŽdý pak horský soud U _ 82 zahá-
jený S' T! zaháiený neb pořádný U - 84 maje pósobiti S] jednati maie T' súditi
chtě U - 85 posilňuje a potvrzuje S] zahajuie a potvrzuje T' zahájiti káže U _ 87
nálezem vynášejl S] i súdie T, usúdie s potazem U - 89 otložiti času svátečnieho S]
odloŽiti čas svátečnl T, čas svátečnl ctÍti U - 90 skonati, coŽ nastává S] dokonati'
coŽ nastává T, soud dokonati U; k hřešení S] k přestúpel| T, U - 91 vyslaviece S|
kdyŽ vyslaven bude T,kdyŽ.,. zahájen bude U - 92 pokoje soudného všem potvrď
S] pokoj súdný všem zapověz ?' pokoJ soudný i kázeň všem jmieti má přikázati
U _ 96 túto výpovědl s' T] tiemto ustanovenÍm U; první obdrŽÍ S' T] tehdy jej
první obdrŽl U - 98 soudcóm svrchovanú pilností opatřiti S] aby súdce svrchovanú
pilnostÍ opatřili T, pod. U - 103 viece S] potom T, U - 104 proti svým spolukrev-
nlkóm a příbuzným S] proti svým přátelóm a přÍbuzným T, proti svým příbuzným
a přáteluom U; spolukrevnosti S] přÍbuznosti T' příbuzenstvie U _ 106 opravy S'
UJ opravenie T; manstvie Ul gmanftwie S, T - 707 rozumu S, Tl rozumnosti U -
109 vynesená S] vydaná T, U - 110 obránce přl S' ?] řečnÍci' t. obránce přÍ U -
111 pracujícÍch S, ?] pracovitých U - 113 štltuov, polúp|átÍ S] št1tóv, plátóv Ť,
štltuov neb terčí a plátuov U - 116 aby se ohrazovali S' ?] aby se mohli ohrazovati
U - 118 neuběhli S' T] nevešli U - 119 ottud škody cÍtiti' otkudŽ Sl z toho škody
číti' odkudž ?' škody z toho číti' dokudž U
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vÝvoJ ČnsKÉHo PŘEKLADU BIBLE

Bible, základní souborknih křesťanské církve, nebyla pokládána ve středověku
pouze za přední autoritu ve věcech náboženských, ale i za zdroj poznání světa.
Bylo to proto, že náboŽenství stálo na nejvyšším mfutě středověké hierarchie hod-
not, takŽe se názory odvozované z ,,Písma svatého.. promítaly do celé šíře spole-
čenského života. Tím se stala bible důležitou ideologickou oporou pro uspořádání
vztahů mezi lidmi. Přitom mohla přispívat stejně k upevňování zastaralých forem,
jako posilovat úsilí o vznik forem nových, tj. mohla být stejně činitelem konzervu-
jícím, jako revolucionizujícím; zá|eže|o jen na jejím výkladu. Tím bible zasahovala
do Života kaŽdého jednotlivce. Přesto však se mohl ve středověku přímo seznámit
s biblickým textem jen nepatrný počet lidí. Římská církev lpěla na jejím latinském
znění, protoŽe to byl text liturgický' tedy zésazný; vedle toho zaručoval latinský
text monopol na výklad bible kněžím, a tím znemoŽňoval výklady nepohodlné
cÍrkvi a vládnoucí třídě.

Zvláštnt postavení měl z hlediska vztahů mezi kněžími a laiky staroslověrrský
překlad biblických textů (srov. náš Výbor I, 47 -48, 52), protoŽe šlo o překlad do
jazyka v podstatě srozumitelného lidu.

vyvoi staročeského překladu bible nenavazoval na překlad staroslověnský,
protože se přistupovalo ke zčeštění biblických úryvkůl) až v době, kdy u nás

l) Bible se dělí na Starý zákon (soubor židovských posvátných knih převzatýctr
křestany) a Nový zákon (soubor křestanských posvátných knih).

Starý zákon tvoří: 5 tzv. knih MojŽÍšových (Genesis' Exodus, Leviticus' Numeri,
Deuteronomium)' kniha Jozue, Soudců, Rut,4 knihy KráLlovské (prvé dvě nazývané
téŽ Samuelovy)' 2 knilr.v- Paralipomenon, kniha Ezdrášov3L, Nehemiášova, Tobiášova,
Judit' Ester, Jobova, Zalmů, PříslovÍ' Kazatel, Píseň Salomounova (Píseň písní)'
kniha Moudrosti, Sirachova, kniha proroctví lzaiáŠova, Jeremiášova, Jeremiášův
p.láč' kniha proroctvÍ Baruchova, Ezechielova, Danielova, ozeášova, Joelova,
Amosova, Abdiášova' Jonášova, Micheášova, Nahumova, Habakuko;ra, Sofoniášova,
Aggeova' Zachariášova, Malachiášova a 2 knihy Machabejských. (Zidé dělili tento
soubor na 3 části: Zákon, tj. knihy Mojžíšovy' tzv. Pentateuch; Proroky' tj. knihu
Jozue až knihy Královské, a knihy proroctvÍ od Izaiáše po Malachiáše; Spisy' tj.
všechny ostatnÍ knihy. Křesťanská církev rozdělila bibli na knihy historické' tj. od
knih MojžÍšových po Ester, k nim se přiřazujÍ i knihy Machabejské' dále knihy vyuču-
jícÍ čili sapienčnÍ' tj. knihy od Joba po Píseň písní, a konečně knihy prorocké.)

Nový zákon obsahuje: 4 evangelia (Matgušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo),
Skutky apoštolské a listy (epištoly): Pavlův Rímanům, 2 l(orintským, 1 Galatským'
BÍezským, Filipenským, Kolossenským, 2 Tessalonicenským, 2 Timoteovi, 1 Titovi'
Filemonovi, Zidům, list Jakubův, 2 Petrovy, 3 Janovy, list Judův' Janovo Zjevení;
k nim je připojována tzv. Manassesova modlitba a Pavlův list Laodicenským.

Starý zákon byl přeložen do řečtiny jiŽ ve 3. stol. př. n. l. Tento překlad, zv.
Septuaginta, se stal předlohou křesÍanského překladu do latiny. Po nejstarším pře.
kladu bible do latiny (tzv. Itala z 2. sLo|. n. l.) jei pořídil cÍrkevní učitel Jeroným
na rozhranÍ 4. a 5. stol. n. l. spolu s překladem Nového zákona. Jeronýmův latinský
překlad' zv. Yulgáta, se stal oÍiciálním zněním bible, z něhoŽ vycházely téměř všech-
ny biblické překlady do národních jazyků aŽ do reÍormace.
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převládla západní kulturní orientace a ta nedovolovala přehlížet církevní zákaz
slovanské liturgie. Tak se začínalo s překladem bible od začátku. Dokazují to Lzv.
Vídeňské glosy (Jagióovy) z doby okolo r. 1100, tlumočící rrěkterá mÍsta z Matoušova
a Janova evangelia: jsou sice psány směsí staroslověnštiny a češtiny, ale neshorlují
se s žádným známým textem staroslověnského biblického překladu. Stylistická
nepropracovanost Vídeňských glos svědčí o tom, že jejich autoru nešlo o překlad,
ale jen o technickou oporu' protoŽe biblické texty, které bylo třeba při bohosluž-
bách a v kázáních prostředkovat lidu, byly zprvu uchovávány pouhou pamětí
a nebylo třeba je zapisovat. Tento fakt měl i dále vliv na volnější vztah tradovaného
znění př'íslušných biblických textů k latinskému originálu. Projevuje se to ještě
v nejstarším typu staročeského biblického překladu, zachovaném v euangeliaří.ch
(Seitentettském, Rajhradském a Ytdeňském ze 14. stol.) a v překladu biblické Knihy
žalmů, tzv. Ža|táře, jehož nejstarší znění je dochováno ve Wittenberském žalldři ze
14. století. Volnější vztah k latinskému originálu se projevuje v nejstaršíclr českých
biblických překladech kladně' ve prospěch jejich literárních kvalit.

Překlady biblických textů vyvolané praktickou potřebou však brzy nestačily.
Mohutný kulturní rozvoj našich zemí ve 14. století vyžádal si soustavný překlad
všech čtyř evangelií (tzv. čtveroevangelia), ale spokojil se jím jen na krátkou dobu.
Přes trvalé překáŽky' které církev kladla zejména formou zákaz:ů snahám o překlad
bible do národního jazyka, pokračovalo se v postupném překládání biblických knih
a toto úsilí má z hlediska tehdejší oolitické i kulturní situace rysy nepochybně
pokrokové, protože se jím dostávala neprivilegovanýmvrstvám do rukou důležitá
ideologická zbraň pro zápas s duchovní i světskou mocí. Není náhodné, že k pře-
kladu všech biblických knih a k jejich prvnímu svodu v úplnou českou bibli došlo
právě v druhé polovině 14. století, kdy se objevujívkulturním životě Husovi před-
chůdci' Tato první redakce staročeského biblického překladu (reprezentovaná přerle-
všim Drdžďanskou čili Leskoueckou bíblt) by|a jiŽ počátkem ].5. století vystřídána
redakcí další' jejíŽ vznik byl bezpochyby vyvolán sílícím refolmním hnutím. Ještě
v první polovině 15' stoleti došlo však k další' třetí redakci' a přcd koncem 15.
století k redakci čtvrté, která vstoupila do prvních biblických tisků. o tom, jak se
za husitství rozšířil zájem laiků o bibli' svědčí neobyčejně velký počet přepisů
bible' které se nám z 15. století dochovaly.

Studium wývoje staročeského biblickélro překladu dává jedinečnou moŽnost
proniknout k podrobnostem středověkého literárního myšlení na látce, která je
k tomu z metodologického hlediska zvláště vhodná; lze tu sledovat zápas o české
literární zvládnutí textů, které mají klíčový ýznam pro celou středověkou vzděla-
nost. Biblický sloh ovlivnil většinu dobové literární tvorby a biblická přísloví,
úsloví a obraty obohatily i ústní lidovou slovesnost. I z hlediska jazykovědy je

ývoj českého biblického překladu otázkou zvláštní důleŽitosti, neboť šlo o vytvá-
ření textů závazných, zejména pokud jde o terminologii.

Vybrané ukázky z bible uvádíme tak, abychom zachovali postupný vývoj
českého biblického překladu od evangeliářů a žaltářů přes čtveroevangel;um až
k jednotlivým redakcím celé bible. Každé z těchto vývojových stadií tvoří zvláštní
oddíl, v němž jsou ukázky seřazeny podle ustáleného pořadí biblických knih.

EvANGEL IÁŘE

Názvem evangeliáře označujeme soubory většinou novozákonnÍch úryvků
(perikop)' předepsaných jako součást mešního obřadu na jednotlivé neděle a svátky
v pořadí tzv. církevního roku (začínal4. nedělí před vánocemi). Mešní obřad byl sice
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latinský' ale zmíněné úryvky se čítávaly lidu v jeho jazyce a tvořily zpravidla
východisko pro kázánÍ, které po jejich čtení následovalo. Původně byl jejich obsah
tradován lidu zpaměti,takže šlo vlastně o část ústní slovesnosti. LiterárnÍ památkou
se evangeliáře stávaly tehdy, když byly zachyceny pisemně, a tím se jejich text
Íixoval. Došlo k tomu v souvislosti s mohutným pronikáním českého jazyka do
literární tvorby a s podstatným zvýšenim celkové literární kultury v našich zemích.

Nejstarší typ překladu, již z první poloviny 14. století (třebaže rukopisy:
enangeliář Seitenstettský, Raihradský a Vídeňský jsou o něco mladší)' uchovává
ještě některé znaky ústního stylu, tedy zněni z doby' kdy byly tyto texty tra.
dovány ústně, bez zápisu. Mladší stadium,.}teré již tná ráz písemně tradovaných
textů, představují ještě ve 14. století tzv. Čtenie zimnieho času a Čtenie knězě Bene-
šoag.

( SYMB  o  LY  EVANGE I , I  ST Ú )

V této pasáži ze starozákonní knihy Proroctví Ezechielova byl od prvokřes-
tanskýclr dob spatřován předobraz mystických symbolů čtyř evangelistů (I\{atouše'
Marka, Lukáše a Jana, s nimiž spojovány symboly člověka, lva, vola a orla; srov.
staročeskou symbolickou báseri Kocovník, náš Výbor I, s. 427n.). Tyto symboly'
odtud převzaté, byly uměle odvozovány z počátečnich veršů jednotlivých evangelií.
Čtení této perikopy by|o zařazeno do mešního obřadu na den sv. Marka (25. dubna)
proto, že jde o jednoho z evangelistů.

Den  s v .  Ma r ka .  -  Ep iš t o l a  E ze ch i e l e
(Ezech. 1,10-14)

(10) Podobnost obličeje čtvera: tvář člověčí a tvář lvová na pravici
jejich čtvera a tvář volová na levici jejich čtvera a tvář orličí nad nimi
čtvera. (11) A tváři jejich a peří jejich zdvlžené na vrch; dvě péřě kaŽdého
spojeny byly a dvě přikrývaly těla jejich' (l2) a jedno všeliké z nich před
tváří svú chodíše; kdeŽ bíše duch náramný, tudy chodíchu, aniŽ sě navraco-
váchu, kdyŽ chodili. (13) Á podobnost obličeje zvítat a vzhledení jejich
jakžto uhlé ohnivého hořícího a jakŽto obezřění lampové. A to bíše vidění
běhající prostřěd zvitaL, stvění ohně a z ohně bleskot vycházeje. (74) A'zvi-
ř:ata jdiechu a vracováchu se v podobnost blesku blýskajícímu.

70 podobnosÍ podobenství (similitudo); luooti lvi;' iejich čtvera: tj. čtyř zviŤat-
z Ezechielova vidění, která se stala symbolem čtyř evangelistů _ |7 peří perutě,
křídla; na urch vzhůru; péřě (duá|) perutě - 72 jedno ušelikékaŽdé; před tucLři suú
přímo vpřed; chodiše. , , chodtchu (imperf.) chodilo. . . chodili; duch ndramný prudký
závan rlucha (impetus spiritus) _ !3 uzhledení vzhlc<l, tvářrrost; obezřěni vzhled;
sÍuďnť stkvěrr1, záře; bleskot blesk (Íulgur) _ 14 jdiechu a otacoottchu se (imperf.) cho-
dila a navracela se; v podobnost podobně jako

L
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( SMRT  JANA  KŘT I . r E LE )

Biblické vyprávění o Janu Křtiteli a Salome, vřazené do mešního obřadu na
den Stětí Jana Křtitele (29. srpna), bylo u nás už ve 14. století známo nejen přimo
z bible, ale i z Pasionálu. Poskytovalo i oblibený motiv výtvarnému umění a v lite-
ratuře patří k nejzpracovávanějším biblickým motivům aŽ do nové doby.

Historičnost tohoto vyprávění popírá židovský historik z 1. století n. l. Jose-
phus Flavius, časově bližší události než evangelia, a to zprávou, Že Herodes dal
popravit Jana z obavy, aby Jan nevyvolal lidové povstání. Mimoto v době Janovy
popravy nežila uŽ Salome na Herodově dvoře, protože byla uŽ dávno provdána za
iturejského vládce Filipa.

(Marek 6,17 -29\

(17) v onom časi poslal Herodes i jal Jana i pustil ho v Žalář pro Hero.
diadem, svého bratra Ženu Filipovu, již bieše pojal. (18) Nebo dieše Jan:
,,Nelzěť jest jmieti ženy bratra tvého... (19) Tehdyž Herodias nepřějieše mu
i chtieše tajně zabiti ho, a nemožieše. (20) Ale Herodes báše sě Jana, věda jej
pravého i svatého; i chováše ho a rád poslúcháše ho. (21) A kdyŽ bezděčný
den příde, Herodes učini hod kniežatóm a jiným, pamět svého narozenie.
(22) ̂  kdyŽ vnide dci té Herodiadis i metáše sě otcu i všěm kvašanóm, král
vecě: ,,Pros na mně' co chceš, dám tobě... (23) I přisěŽe: ,,Jakž, chceš.li,
puol mého královstvie.,, (24) KdyŽ vynide, povědě mateři: ,,Co uproši?..
Vecě jiej: ,,Hlavu Janovu... (25) A kdyŽ vnide, inhed počě rúče prositi hlavy
svatého Jana u krále řkúci: ,,Daj mi hlavu Janovu, chci jiejt.. (26) Leče sě
král, pro přísahu i pro hostě nerodě ji smútiti, (27) a|e poslav káza přinésti
hlavu jeho na okříně. I stě hlavu jeho v ža|áÍi (28) i přinese hlavu jeho i da
ji dievcě a dievka da mateři svéj. (29) To uslyšěvše učennÍcijeho,přišedče,
i vzěchu tělo jeho i položichu to v novém hrobu.

17 Herodes: HerodesAntipas,odr.4př.n.l.vladařvGalileji;Jana: JanaKřtitele,
od r. 26 n. l. působil jako prorok; pusíil vsadil; pro Herodiadem (|at, akuz.) pro Hero.
diadu, dceru nevlastního bratra Herodova Áristobula; bieše poial (plqperf.) byl po.
ja| za manželku - 78 dieše (imperf.) ÍÍka|i ne|zěť jest jmietí..... poďle zátkona MolŽÍ-
šova, závazného pro Židy 1srov. Lev. 18,16 a 20,21) - 20 pravého spravedlivého;
choud.še chráryril - 21' bezd'ěčný příhodný (opportunus); ňod hostinu - 22 uníde (aor.)
vešla, vstoupila; dci té Herodiadís (lat. gen'): Salome; metdše sě (imperf.) tančila;
kuašanóm účastníkům hostiny _ 23 přisěže (aor.) přisríhl, zapřisáhl se - 24 ugnidc
(aor.) vyšta; co uproši oč poprosÍm, mám poprositi - 25 rúče rychle, hbitě _ 26 nerodě
ii srultiti nechtěje ji zarmoutit - 27 na okřtně na mÍse, na podnose; sÍá (aor.) sÍal,
dal stÍt _ 29 učenníci jeho: míněni učedníci, přívrženci Janovi; vzěchu... položichu
(aor.) vzali' položili
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( P oDoBENSTVÍ  o  Ro zSÉvAČ I )

Podobenství o rozsévači, obsažené vedle evangelia Lukášova i u MatouŠe
a Marka, stalo se zdrojem přirovnání kazatelské činnosti a setby i v jiných novo-
zákonních textech, především v listech apoštola Pavla. Čtení této pasáŽe je přede-
psárro jako součást mešního obřadu na tzv. 1. neděli po devítníku' tj. 8. neděli před
velikonocemi' která připadá na dobu mezi 25. lednem a 28. únorem. Na jihu, kde
mešní rituál vznikal, začínají skutečně v tu dobu jarní polní práce.

Ukázku uvádíme paralelně ze Seite-nstettského evangeliáře, který představujc
nejstarší typ evangelnílro textu, a ze Ctenie zimnieho času, kam byl pojat text
čtveroevangelní.

(Luk.

(4) KehdyŽe sbor veliký z měst
k Ježíšovi blÍžiechu sě, povědě ro-
venstvie:
(5) ''Vyšel' jenž sěje siemě své.
A kdyŽ vsievá, jedno padlo podlé
cěsty; i potlačeno jest a ptáci s nebe
sněchu to.

(6) A jiné pade na skálu; vzejda,
i shořě, nebo nemějieše vláhy.

(7) A jiné pade mezi trnie; spolu
rosta trnie zahubi to.

(8) A jiné padlo na zemi dobrú;
a rosta učini plodu stokrát viece...
To pověděv voláše: ,,JenŽ má uši
slyšěti' slyšl..
(9) Tázáchu jeho učenníci, kaká by
to pověst byla.
(10) JimŽto on otpovědě: ,,Várn
jest dáno poznati věst královstvie
boŽieho, ale jiným u pověstech, aby
vidúc neviděli a slyšiece nerozu-
měli.
(11) A jest ta pověst: Sémě jest
slovo boŽie.
(12) Ješto vedlé cěsty: to sú ci, iež
poslúchají, a ďábel béře slova z jich
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8,4-15)

(a) A když sebra sě mnohý zástup
a z měst k němu sě bráchu, povědě
k nim skrzě příklad:
(5) ''Vyšel jest, kto rozsievá, chtě
sieti siemě své. A když rozsievá,
některé jest padlo podlé cěsty;
i utlačeno jest a ptáci nebeščí to
jsú zobali.
(6) A jiné jest padlo na skálu; a za-
rodiv sě, i usvadlo, nebo jest ne-
jmělo vláhy.
(7) A jiné jest padlo mezi trnie;
a když jest trnie spolu vzrostlo,
udusilo jest je.
(8) A jiné jest padlo v dobrú zemi;
a zarodiv sě učinilo jest úžitka sto-
krát tolikéŽ.,, To pověděv zavolai
,,RtoŽ jmá uši k slyšěnÍ, slyšt..
(9) I tázáchu jeho jeho učedlnÍci,
který by byl ten přiklad.
(10) JimŽto on vecě: ,,Vám jest
dáno znáti tajenstvie králevstvie
boŽieho, ale jiným u pověstech, aby
vidúce neviděli a slyšiece nerozu-
měli.
(11) I jest tento přiklad: Siemě to
jest slovo boŽie.
(12) A to, kteréž jest podlé cěsty,
to jsú ti, ješto slyšie slovo božie;
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srdcě, aby nebyli spaseni věřiece. pak přijda ďábel pochytí slovo
z jich srdcí, aby věřiecenebylispa-
seni.

(13) A jež na skále: ješto slyšiece (13) A to, ješto pade na skálu, to
u veselí přijeli slovo, a ti kořenie jsú ti, že když uslyšie, s radostí
nejmají, nebo na čas věřie a v času přijmú slova, ale nejmaji kořene,
pokušeném otejdú. že na čas věřie a na čas u pokušení

odstúpie.
(14) A ješto v trnie upadlo: ti sú, (14) A to, ješto mezi trnie upadlo,
jeŽ slyšie' a u myšlení sboŽie i v roz. to jsú ti, ješto uslyšie, ale pro péči
koši chodiece zalknú sě; ti nenesú bohatstvie a pro rozkoš svehď ži-
plodu. vota otejdúce to udušie i nepřinesú

ťtžitka.
(15) Ale ješto na dobrú zemi: ti sú, (15) A to, ješto v dobrú zemi upad-
jež srdcem dobrým a šlechetným lo, to jsú ti, ješto uslyšiec sňvo,
slovo božie obdrŽie a plod nesú i držie je v dobrém i v šlechetném
u pokoji... srdci a úžitek nesú v utrpení...

4 sDor shromáŽd,ěni, zástup; rouenst'oie podobenství - 5 potlačeno|utlačeno po-
šlapáno/ušlapáno; sněchu (aor.) snědli _ 6 ozeldakdyŽ vzešlo; zaroc\iu sákdyŽ vzklíčilo;
shořě (aor.) bylo spáleno, uschlo; usuctd.Io uvadlo _ 9 pouěst podobenství _10 uěst ta-jemství (rnysterium) _ 72 ci (dial.) ti; pochgtt uchopí, odejme - 13 u času pokušeném
v čase pokušeni _ 7'4 u mgšIení sbožie v myšlenkách na bohatstv|_75 obd'ržieza-
chovajÍ

( C H V Á L A  L Á S K Y )

Apoštolské listy (epištoly) tvoří zvláštní oddíl Nového zákona, Jsou adreso-
viíny jednotlivým prvokřesťanským obcím i jednotlivcům, nčkteré i křesťanům
obecně. Jejich poďánÍ je většinou učitelské a fórma listu bývá v nich pouhým rám-
_c-em i pro pojednání širšího rozsahuo jak to bylo běŽné v řecké a řimské Lťeratuře.
Většina ep-ištol je_tradičně připisována apoštolu Pavlovi. Uváděný úryvek z 1. listu
apoštola Pavla Korintlkým se četl 3. neděli po clevítníku ineboli 1. neděli
postni), tj. 6. neděli před velikonocemi.

Třetí neděle po devítnÍku. _ Epišto la svatého Pavla Kor intským píše
(1  Kor .  13 ,1-13)

(1) Bratřícel Bych jazyky lidskými mluvil i andělskými, a milosti
nemaje, učiněn sem jakžto měd, jenŽ zvuči, anebo cymbala znicí. (2) A jestli.
že budu mieti proroctví a poznal bych tajemnost všicku i všecko uměnie,
a jestliže budu mieti vieru všecku, tak abych hory převracel, a milosti mieti
nebudu, nic nejsem. (3) A jestliže bych rozdal v krmě chudým všecken
nadbyt mój, a jestliže bych dal tělo mé tak, abych hořal, a milosti mieti
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andělskÝmi. a milosti
nrbala zňcí. iz; a 1estti-
šicku i všecko uměnie'
levracel, a milosti mieti
krmě chudým všecken
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nebudu, nic mi nenie'prospěšno' (4) Milost pokorhá jest, milostivá jest.
Milost nenenávidí, nenadýmá se, nečiní protivenství, nenie závistivá,
(5) nenie obojetná. Nehledá, čsož její jest, nedrážní, nemysli zlého' (6)
neraduje se křivdě, ale raduje se pravdě. (7) Všeckno snese' všemu věří,
všernu ufá, všemu strpí. (8) Milost nikdy nesejde, leč proroctví vynde, leč
jazykové přestanú, leč uměnie zkaŽelo bude. (9) Nebo zjevně poznávámy
a zjevně prorokujemy. (10) Ale kdyŽ příde, čsož dokonalé jest, vyprázdněno

. bude, čsoŽ z čésti jest. (11) Když sem byl malým, mluvil sem jako malý,
smyslel sem jako malý a myslil sem jakžto malý. Ale když učiněn sem muž,
vypráznil sem to' jenŽ byly malého. (12) Vidímy nynie skrze zrcadlo v pře-
ludě, ale tehdy obličejem v obličej. Nynie poznávám zjevně, ale tehdy po.
znám, jakžto poznán jsem. (13) Ale nynie přebývají viera, náděje a milost,
to troje; ale větší jich jest láska.

7 btatříce bratřÍ; rych kdybych ; a milostiale lásky; cgmballazvonec _ 2 tajemnost
tajemství _3 o krmě na pokrmy, k nasycenl; nadbgt majetek, zvl. movitý (facultates)
_ 5 oboietnd: chybný překlad lat. ambitiosa : ctiŽádostivá; nedrdžní neroztrpčuje se,
nepopuzuje se _ 7 ufd' doufá, naděje se - 8 neseide nepomine; Ieč'... vgnde i když po.
mine _ 9 zjeuně chybný překlad lat. ex parte : z části (srov. v. 10) - 10 vgprdzd'něno
odstraněno; z čésti iesÍ je částečné; nedokonalé _ 77 smgslel sem cbápal jsem'
měl jsem rozum (sapiebam) _ 12 o přeludě skrze podobenství (in aenigmate) - 73 pře-
býuaj í' z&stáva jÍ' trvají

Že l tÁŘn

Ža|tář, tj. biblická Kniha žalmů, je sbirka 150 starozákonnich kultických
hymnů, pocházejícÍch z různýclr dob a od různýclr autorů. Řadá zatmů je spojována
s určitými autorský'mi jmény, především se jménern izraelského krále Davida, jrle
však o tradici poměrně pozdní, a proto nespolehlivou. Některé ža|my připisované
Davidovi bývají' rovněŽ tradičně, uváděny i v souvislost s některými konkrétními
situacemi jeho života (např. zde otištěný Žalm 50 jako výraz Davidova pokání nad
usmrcenim Uriášovým). Ža|táÍ převzala jako celek také křestanská círlrev k boho-
sluŽebným účelům i jako modlitební knihu k soukromé potřebě jednotlivců.
o oblibě žalmů od prvokřesťanských dob svědčí to, Že ža|tář byl překládán již do
latiny daleko hojněji než ostatní starozákonní knihy. Míra obliby ža|táře u nás je
patrna i ze staročeského překladu' který prokazatelně existoval daleko dříve než
jeho první dochovaný zápis (tzv. Wittenberský žaltdř z 2. třetiny 14. stol.). Byla to
zároveň prvá z biblických knih, která byla u nás soustavně přeložena: překlad byl
vyvolán potřebou ženských.klášterů, protože řeholnice nebyly vzdělány v latině.

Žxl-r,,r t

(1) Blažený muž, jenž nepostúpil po radě nemilostivých a na cěstě
hřiešných nestál a na stolici poškvrňenéj nesědal, (2) ale v zákoně boŽiem
vóle jeho, a v jeho zákoné mysliti bude ve dne i v noci. (3) I bude jako dřěvo'

L.
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ješto vsazeno jest podlé běhóv vodných, ješto ovoce své dá v čas svój.
(4) A list jeho nesplyne, a coŽ kolivěk učiní, prospějí. (5) Ne tak nemilostiví,
ne tak, ale jakožto prach, jehoŽ semčí vietr s obličějě země, (6) Proto ne-
vstanú nemilostivÍ v súdě ani hřiešní v radě spravedlných. (7) Nebo zná
hospodin cěstu spravedlných, a chod nemilostivých zahyne.

7 nepostúpil po radě rrezachoval se podle taďy; nemilostialch bezbožnýclr
_ 3 dřěoo strom; podlé běhóo vodných u vodnÍch toků _ 4 nesplgne neopadá; prospěiI
bude s užitkem (pl. podle lat' omnia prosperabuntur) . 5 semóí smítá - 7 chod cest'a

Že'yllt so

(3) Smiluj sě nade mnú, hospodine, podlé velikého milosrdenstvie tvého
a podlé mnoŽstvie smilování tvých a zahlaď zlost mú. (4) Viec obmý mě ot
mé zlosti a ot hřiecha mého učist mě. (5) Nebo zlosb mú já znaju a hřiech
mój protiv mě jest veždy. (6) Tobě samému hřěšil sem a zlé přěd tobú
učinil sem; aby sě zpravil v řěčech tvých, a pomstíš, když súditi budeš.
(7) Nebo aj zti, ve zlostech počat sem a v hřiešiech počala mě mátě má.
(8) Nebo ai ztt, pravdu miloval si, nejistosti a tajnosti múdrosti tvé zjěvil
si mi. (9) Pokropíš mě yzopem' a očiščen budu, obmyješ mě, a nad snieh
oběluju. (10) Sluchu mému dáš radost a veselé, i vzradujú sě kosti poníŽené.
(11) otvrať obličěj tvój ot hřiechóv mých a všěckny zlosti mé shlaď. (12)
Srdce čisté stvoř ve mně, boŽe, a duch pravý obnov u mém Životě. (13)
Nezamietaj mne ot obličějě tvého a ducha svatého tvého neotnos ote mne.
(14) Navrat mi veselé spašenie tvého a duchem najprvním stvrď mě. (15)
Učiti budu zlostivé cěstám tvým a nemilostivÍ k tobě obrátie sě. (16) Zprost
mě krví, bože, bože sdravie mého, i povýší jazyk mój pravdy tvé. (17)
Hospodine, rty mé otvoř, a usta má zvěstujú chvalu tvú.

3 zlost zlé skutky - ,t uiec oÓmý dokonaleji omyj - 6 abg sě zpravil abys byl
ospravedlněn -7 nebo aj zři neb ejhle - 8 nelťsÍosÍÍ nejisté věci - 9 azopem: svázanými
větvičkami yzopu (vonné keřÍčkovité rostliny) kropilo se vodou a krví na znamenl
očištění od viny; oběluiu zbělim' budu bělejši než... _ 10 lcosÍí ponÍ.žené člověk poní-
žený (hebrejský způsob metonymického vyjadřování) _ t2 duch praoý duc}ra spra-
vedlnosti; u mém žiuotě v mých útrobách - 13 neotnos neodnášej, neodnímej - 74 nai.
pranÍm nejvyšším (principali); sÍurď utvrď, upevni _ 75 z|ostiué nespravedlivé; ne-
milostiuí bezboŽní, nevěřící _ 76 zprosť mě krvÍ zbav mne trestu za prolitÍ krve (libera
me de sanguinibus); pouýšt bude vynášeti' chváliti (exultabit); praudg spravedlnosti
_ 17 zvěstuiú (z ozuěstujtl) budou zvěstovati

Ž A I ' M  9 t t

(1) Hospodin kraloval, hněvajte se lidé; jenž sedíš na cherubín, hni se
země. (2) Hospodin v Siónu veliký a vysoký nade všemi lidmi. (3) Zpovio.
dajte se jménu jeho velikému, nebo hrozné a svaté jest, a čest králova súd
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miluje. (a) Tys učinil opravidla; súd a právo v Jakubovi tys učinil. (5)
Vyšte hospodina boha našeho a modlte se podnoŽi noh jeho, neboti svatá
jest. (6) Mojses a Árón mezi kněŽÍ jeho a Samuel mezi těmi, již vzývají jmě
jeho. (7) Vzýváchu hospodina a on slyšieše je; a z slúpa oblačného mluvieše
k nim. Chováchu svědečstvie jeho a kázanie, jiŽ dal jim. (8) Hospodine
boŽe náš, ty slyšieše jich' ty si lítostiv byl jim a mstě ke všem nalezením
jich. (9) Vyšte hospodina boha našeho a modlte se na hoř'e svatéj jeho, nebo
svatý hospodin buoh náš.

7 na cherubLn nad cherubíny' tj. nad anděly nesoucími trůn hospodinův
- 2 o Siónu: Sión, posvátrrá hora v Jeruzalémě, symbol izraelského národa _ 3 zpovíe-
d'ajte se aÍ vyznávajÍ, ať' oslavují (conÍlteantur) - 4 oprauidla pravidla' předpisy;
u Jakuboui: v izraelskénr nároclě, jehoŽ praotcem byl Jákob - 5 vgšte vyvyšujte' osla-
vujte; modlte se klanějte se (adorate) _ 6 Moises a Árón: MojŽíš a Árón, bratřÍ, kteřÍ
podle bibl. knihy Exodus vyvedli izraelský lid z Egypta; mezi kněžt mezi kněžími;
Samuel: poslední z tzv. soudců, kteří stáli v čele izraelského lidu před dobou králov-
skou - 7 z sltlpa oblačného: oblačný sloup vedl Izraelity z Egypta; kdzanie přikázání
- 8 Íg sÍ lítostiv bUI jim ty ses slitovával nad nimi; msÍá ke ašem nalezenÍ'm trestaje za
všechny rrálezk1r, výmysly - 9 no hoře suatéj na Siónu (v. výše)

Žet-u tzs

(1) Z hluboka křičal sem k tobě, hospodine; hospodine, uslyš hlas mój !
(2) Buďte uši tvoji slyšiecie k hlasu modlitvy mél (3) Ač ducholovství
chovati budeš, hospodine, hospodine, kto sdrŽí? (4) Nebo u tebe slitovánie
jest a pro zákon pro tvój oŽídal sem tebe' hospodine. (5) ožÍdala jest dušě
má v slově v jeho, náději jměla dušě má v hospodinu. (6) ot strážě jitřnie aŽ
do noci náději jměj Izrahel v hospodinut (7) Nebo u hospodina milosrdie
a obižné u ňeho vykúpenie. (8) A on vykúpí Izrahele ze všěch ducholovství
z jeho.

3ducholoustvÍ nepravosti, Špatnosti (iniquitates); eč,.. chovati budeš jest|iŽe
budeš šetřiti; sdrží vydrží' snese - 4 ožtdal sern očekával jsem s nadějí, doufal jsem
- 6 oÚ strdžě jitřníe od časného rána (podle pův. dělení noční doby podle stráží);
Izrahe| Izraelité -7 obižné hojné, oplývajícÍ

CTVEROEVANGEL IUM

Čtveroevangeliem nazýváme soubor všech čtyř hlavních novozákonníclr knih,
tj. evangelia Matoušova, Markova' Lukášova a Janova. Zatimco překlady evange-
liáře a žaltáře byly vyvolány přímo potřebami bohoslužebné praxe, je překlad
čtveroevangelia diktován již potřebou obecně kulturní - úsilÍm vytvořit soustav.
ným překladem základních biblických knih jejich úplné znění v českém jazyce,
který od 14. století zaéiná postupně pronikat do všech kulturních oblastí, dosud
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vyhrazených latině. Soustavný překlad všech čtyř evangelil ve 14. století je tak
významným meznÍkem na cestě k zlidovění literatury a středověké kultury vůbec,
na cestě, která vrcholí v husitství. České čtveroevangelium vzniklo nejpozději
v době Karlově.

( KÁZÁNÍ  NA  HoŘE )

Kázáni horské neboli kázáni na hoře přestavuje v podstatě souhrn společensko-
etických předpisů původního křest'anského učení, často postavených výslovně nad
starozákonní etiku židovskou, čerpanou ze zákona MojŽíšova. Z celku tohoto Ježí.
šova kázání' který zaujímá 5.-7. kapitolu Matoušova evangelia, uvádíme jako
ukázku 5. kapitolu, obsahující začátekkázáni, v němŽ tzv. osmero blahoslavenství
tvoří programový úvod celého dalšího výkladu.

(Mat.5)

(1) Pak uzřěv Ježíš zástupy vzjide na huoru. A když sěde, přistúpichu
lr ňemu jeho učedlníci. (2) A otevřěv usta svá učieše je a ř'ka: (3) ,,Blaženi
jsú chudí duchem, neb jest jich královstvie nebeské. (4) Blaženi jsú tiší,
neb oni obdrŽie zemi. (5) Blaženi jsú' ješto Žalostie, neb sě ti utěšie. (6)
Blaženi jsú' ješto lákají i Žiez|ivi jsú pravedlnosti, neb ti budú nasyceni.
(7) Blaženi jsú milosrdní, neb ti dojdú milosrdenstvie. (8) Blaženi jsú čistého
srdcě, neb ti buoha uzřie. (9) Blaženi jsú pokorní, neb ti synové buoŽí budú
slúti. (10) BlaŽeni jsú, ješto násilé trpie pro pravdu, neb jest těch královstvie
nebeské. (11) Blaženi jste, když vám vzlají a násilé vám učinie a povědie
všecko z|é,lžice proti vám pro mě. (12) Radujte sě i veselte sě, že vašě mzda
hojná jest v nebesiech. TakeŽ jsú sě protivili prorokóm, ješto jsú byli přěd
vámi.

(13) vy ste suol zemská; pakli suol zhyne, čím sě bude soliti? NičemuŽ
sě nehodí viece, jediné aby bylo ven vyvrženo a ot lidí odlúčeno. (1a) Vy ste
světlost tohoto světa; nemóŽ sě město skrýti na huořě položené. (15) Ani
zažhac svietedlnicě vložie ji pod kbelec, ale na sviecen, aby všěm svietila'
ktoŽ jsú v domu. (16) TakeŽ svěť světlost vašě přěd lidmi' aby vidúce vašě
dobré skutky oslavili otcě vašeho,1enž jest v nebesiech.

(17) Neroďte mnieti, bych já přišel chtě zrušiti zákon nebo proroky;
nepřišel sem chtě rušiti, ale doplniti. (1B) Věrně jistě pravi vám: Poňaž
nepřěmine nebe i Země, jeclno slovce neb jediné písemce nesejde ot zákona,
až sě všecko stane. (19) Proto ktož kuoli zruší jedno z tohoto přikázanie
najmenšieho a tak bude učiti lidi, bude slúti najmenší v království nebes-
kém. Ale kto učiní tak a bude učiti, ten bude slúti veliký v nebeském králov-
ství. (20) Nebot vám pravi: Nebude-li obihati vašě spravedlnost viece neŽ
mudrákóv i duchovníkóv židovských, nevejdete do nebeského kráIovsLvie.

(21) Slyšěli ste, Že jest pověděno starým: Nezabíjej! Pakli kto zabie,
bude povinen k súdu. (22) Ale já vám pravi, že kažclý' kto sě hněvá s brat-
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rem svým' bude povinen k súdu. Pakli kto die svému bratru ,šielenče., bude
uviňen v súdě. A kto die ,blázne., vinen bude plamenem ohněvým. (23)
Proto kdyŽ ofěruješ svuoj dar na oltář, a tu vzpoměneš, že tvuoj bratr
jmá něco proti tobě nelibého, (24) nechaj tu svého daru přěd oltářem' jdiŽ
dřéve a smiř sě s svým bratrem, a tepruv přída ofěrujž clar svuoj. (25) Buď
povolen svému protivníku, kdyŽ jsi s ním na cěstě, at snad tebe nezradí
protivník k súdci, a súdcě podá tebe biřicovi, i budeš vržen v žalář. (26)
Jistě tobě pravi: Nevyjdeš odtud, pokudž nevrátíš poslednieho šarta.

(27) Slyšěli ste, Že jest řečeno starým: Necizoložl (2B) Ale já vám pravi:
Všeliký' ktož uzii Ženu cizi a jiej požádá' juŽ s nÍ cizoloži srdcem svým.
(29) Pakli tě pohoršije tvé pravé oko, vylup je a vrz od sebe. Neb jest tobě
hodné, aby zhynul jeden z tvých úduov, nežli by tvé všecko tělo u plamen
bylo uvrženo. (30) Pakli tvá pravá ruka pohoršije tebe, utna ju vrziž od
sebe. Neb jest tobě hodné, aby jeden zhynul z tvých úduov, než by tvé
všecko tělo šlo do plamene. (31) Řečerro jest také starým: Ktož kuoli pustí
od sebe svú ženu, daj jiej list rozvuodný. (32) Ale já vám pravi, Že každý,
ktož pustí od sebe svú Ženu kromě jejiej viny v smilství, činí, že ona cizoloží.
A ktoŽ tak propuščenú pojme, cizo|oži.

(33) opět jste slyšěli, Že jest řečeno starým: Nepřisahaj křivě, ale
navrať hospodinu přÍsahy tvé! (34) Ale já vám pravi ovšem nepřisahati, ani
na nebi, neb jest stolicě buožie, (35) ani na zemi, neb jest podnož noh jeho,
ani na Jeruzalémi, neb jest město velikého krále, (36) ani na svéj hlavě
budeš pi.isahati, neb nemóžeš jediného vlasa učiniti biela nebo črna. (37) Ale
buď vašě řěč: Jest, jest, ne, ne. A jest-li co toho viece, ote zlého jest.

(38) Slyšěli ste. Že jest řečeno: oko za oko, zub za zlb. (39) Ale já vám
pravi: Neprotivujte sě zlému! Pakli tě kto udeří po pravém líci, poskyt jemu
i druhého. (40) A tomu, kto sě s tobú v súdě korčí, chtě tvú sukni vysúditi,
přidaj jemu i plášč. (41) A ktoŽ kuoli tě přinuzí k tisíci kročějí, jdi s ním jiná
dva tisícě. (42) ̂  kto u tebe prosí, daj jemu. A kto u tebe čeho zajímá,
neodvracij sě od něho.

(43) Slyšěli ste, že jest řečeno: Budeš milovati svého bližnieho a nená-
viděti nepřietele svého. (aa) Ale já vám pravi: Milujte nepřátele své a těm
dobřě čiňte, kto vás nenávidieo a proste za své násilníky, kto sě vám protivie!
(45) A tak budete synové vašeho otcě, jenŽ jest v nebesiech, jenž jest káza|
slunci vzníti na dobré i na zlé a dává déšč nad spravedlné i ne na pravé.
(46) Nebo když milujete ty, jižto vás milují, kterú odplatu budete jmieti?
Neb to obecní hřiešníci činie. (47) Pakli budete pozciravovati své bratřie
tolikož, coŽ viece činíte? Však to i pohané činie. (4B) ProLož budte svrcho-
vaní, jako oLec váš nebeský svrchovarrý jest...

I uziide (aor.) vystoupil - 6ltikttií jsou dychtiví' lačnějÍ (esuriurrt); žiezIiui
Žizniví _ 17 ozlaií začnou lát, budou |áL; Ižice lhouce _ 1'2 takež stejně tak
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17 nerodte mníeti nedomnívejte se; zakon nebo prorokg.. ustanovenÍ a zaslÍbení
obsaŽená v pěti knihách MojŽíšovj.ch a v historických knihách Staré]ro zákona, včetnč
knih prorockých - 18 oěrně iislě věru zajisté (amen quippe); poňaž nepřěmine dokud
nepomine; jedno slottce neb iediné pÍsmence: nepřesný překlad lat. iota unum, aut
unus apex; srov. výklad připisovaný Husovi v Ribli l itonrěř' iclro-třeboňské (sv. III'
fol. 114b): Iota. l.u věz, Že Iota řecky nebo Iot Židovsky jest čtena (: písmena)l
jež my řiekáme i, a ztramenie maličké nad i slóve vršelr (v. téŽ varianty na s. 499) -
20 nebude-Ii obihati... viece než nebude-]i hojnější než; mudrdkdp zákonÍků (scriba-
rum)' tj. ustarrovených znalců a vykladačů Písma, nadaných i soudcovskou pravo-
mocl; duchoontkóu Íarizejů (phariseor'um)' tj. příslušníků vlivné Židovské rráboŽenské

strany' jejichŽ přísnost byla někdy jen předstíraná
21 starým předkům _ 22 bude uuiňen v súdě bude shledán vinným před soudem,

tj. před veleradou; uinen bude plamencm ohněuým bude hoden pekelného ohně - 23
o|ěruješ obětuješ _ 25 buď pouolen buď po vůli' měj dobrou vťtl.i; ať nezradí ať nevyclá
_ 26 šarta (z něm.): drobný peníz' haléř (quadrantem)

28 ošeliký každý _ 29 vrz hoď' odhod; lrodné vhodné' prospěšné - 31 pus/Í pro-
pusti; lisÍ rozvuodný lístek zapuzení; podle zákona MojŽíšova (srov. Deut. 24'1) měl
muŽ právo zapudit manŽelku t1m, Že jí vydal tento lístek (často pronepatrnýpře-
stupek)

33 naurať splň - 34 opšem ne- vůbec ne-; no neÓi při nebi (pod. dále: při zemi'
při Jeruzalému); sťolícd sto]ec, trůn - 35 město oelikého krdle město boŽí, reminiscence
na Ž.47,3, kde však míněno město krále Davicla - 36 ani.' . budeš ani... nebudeš -
3? iest,7esÍ ano, ano

39 poskyť poskytni, rrastav _ 40 sě v súdě korčí soudí se, vede při _ ,17 přinuzí pti-
nutí'; jind dua (duál) další dva - 42 zajímd vypůjčuje si

44 za sué ndsilnikg za ty, kclo vám činí násilí _ 45 vzníti vzejíti, rlyjíti; ne na
praué na ncspravedlivé _ 46 obccttí hřiešnÍci publikáni' lj. rrájemci dani a cel, oznacYo-
yani za veřejné hříšníky pro korupci a pro sluŽbrr Řimanrim, ale i etymologizováním
lat. názvu publicani _ 48 svrchovaní dokona]Í

(NARo zENÍ  a  uĚTSTYÍ  . l BŽ  ÍŠovo )

Ježíšovo rnládí, a především jeho narozeni je z nejoblÍbenějších biblických
motivů, zpracovávaných jak literárně (r,'iz rrapř. překlacl latinské skladby Jaua
z Jenštejna v našem Výboru I, 439n.), tak ve qýtvarném umění středověku.
Stručnost biblického vyprávění způsobila, že bylo i doplňováno rlalšími podrob-
nostmi a domysly, jak je patrno např. ze staročeské veršované legendy o Ježíšově
dětstvÍ i z prozaického Zivota Krista pána (viz o něm náš Výbor I, s. 535n.).

(Luk .2)

(1) I stalo sě jest v těch dnech, vyjide zápověd ot ciesařě Augusta, aby
byl popsán vešken svět. (2) A to prvnie popsánie stalo sě jest ot vládařě
syrského Cyrina. (3) I jdiechu všickni chtiece sě osvědčiti,každý do svého
města. (4) I vzjide ozěp z Nazareta, z měSta galilejského, do Židovstvieo
do města Davidova, ješto slóve Betlém, protože bieše z domu i z čeledi
Davidovy, (5) chtě sě osvědčiti s Marijí, sobě otdanú ženú těžkú. (6) I stalo
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sě jest, když tu biešta, doplnichu sě dnové, aby porodila. (7) I urodi svého
syna prvorozeného a plénkami jeho obinu i vloŽi v jesli, neb jiej nebieše
miesta v hostinnici.

(8) A pastuchy biechu v témŽ kraji bdiece i střěhúce chvíle nocnie nad
svým stádem. (9) A tehdy anděl hospodinóv sta podlé jich a jasno božie
prosvieti je, i leku sě velikým strachem. (10) I vecě jim anděl: ,,Neroďte sě
báti, nebot vám zvěstuji velikú radostn ješto bude všemu lidu' (11) že sě jest
narodil nám dnes spasitel, jenŽ jest Kristus hospodin, v Davidově městě.
(12) A to vám znamenie: naleznete dětátko plénkami obinuté a položeno
v jeslech... (13) A náhle sta sě s andělem množstvie říšě nebeské chváléce
boha a řkúce: (14) ''Sláva na výsosti bohu a na zemi mír lidem dobré
vuolet"

(15) I stalo sě jest' když otjidu ot nich andělové do nebeo pastuchy
vzmluvichu mezi sobú:,,Pójděm až do Betléma a vidime toho slova, ješto
sě jest stalo, což jest hospodin nám ukázal... (16) I přijidu pospiechajíce
i nalezu Mariji i ozěpa i pacholátko poloŽené v jeslech. (17) A uzřěvše
poznachu to slovo, ješto jim bylo pověděno o tom děťátku. (18) A všickni,
kto to slyšiechu, diviechu sě tomu, ješto jim pastuchy rozpráviechu. (19) Ale
Maria chováše těch všěch slov nesúci je v srdci svém. (20) I vrátichu sě
pastuchy slaviece i chváléce boha vevšem,což biechu slyšěli i viděli, jakož
jest pověděno k nim.

(21) A kdyŽ sě dokona osm dnío aby bylo obřězováno dietě, nazváno
by jeho jmě JeŽíš, ješto jemu bylo vzděno ot anděla, dřieve neŽ sě v Životě
počal. (22) ̂  pak' kdyŽ jsú sě dokonali dnové jejie očiščenie podlé zákona
Mojžiešěvan vzěchu jeho do Jeruzaléma chtiece jeho obětovati hospodinu.
(23) Jakož jest psáno v zákoně hospodinově' že všeliký samec otvieraje
život svatý hospodinu bude slúti. (24) L aby dali lrospodinu obět' jakoŽ jest
pověděno v zákoně hospodinově, dvé hrdlíčat anebo dvě ptáčětě holubiej.

(25) A tehdy bieše člověk v Jeruzalémi, jemužto jmě Simeón. A ten
člověk spravedlný i báznivý' čakaje utěšenie isralrelského, a duch svatý
bieše v ňem. (26) I bieše vzal otpověd ot svatého ducha, že neuzří smrti,
jeliž dřieve uzti mazancě hospodinova. (27) T přijide v dušě v chrám.
A když uvodiechu dietě Ježíšě otec i mátě jeho, aby učinili podlé obyčěje
zákonového zařt, (2B) a on vzě jej v svá náručie i poblaha bohu řka: (2g) ,'Jíž
propust svého sluhu, hospodine, podlé tvého slova v pokoji. (30) Nebo jsta
viděle moji oči spasenie tvé' (31) ješto jsi připravil přěd obličějem všeho
lidu: (32) světlo k zěvení národuor' a slávu tvéj osadě Israheli... (33) I biešta
otec jeho i mátě divna nad tiem, coŽ o ňem praviechu. (34) I požehna ji
Simeón a vecě k Mariji, mateři jeho: ,,Toé jest uloŽen tento na spadenie i na
povstánie mnohých z Lztahe|e i na znamenie, jemuž bude otpoviedáno.
(35) A tvú vlastní duši projde meč, aby byla ohlášena ze mnohých srdcÍ
myšlenie...
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(36) A bieše Anna prorokyni, dcera Fanuelova, z pokolenie Asserova;
ta bieše přěběhla mnoho dnóv a byla jest Živa s svým mužem sedm let ot
svého děvstvie. (37) A ta bieše vdovú až do čtyř a osmdcát let a nevychodieše
z chrámu, postem a modlitbami slúžieci v noci i ve dne. (38) A ta v túž
hodinu přišedši zpoviedáše sě hospodinu a mluvieše o ňem všěm, ktož
ožídáchu vykúpenie. (39) A když dokonachu všecko podlé zákona hospo-
dinova, navrátichu sě do Galilee v své město Nazaret. (40) Pak dietě rostieše
i posileváše sě, plno jsa múdrosti, a milost božie bieše v ňem.

(41) I chodieše jeho otec i mátě na každé léto do Jeruzaléma na den
slavný Veliky noci. (42) A když jest byl JeŽíš ve dvúnádste let, jdiechu s ním
do Jeruzaléma podlé obyčěje slavného. (43) A dokonavše dni' kdyŽ sě
vrátichu, osta dietě Ježíš v Jeruzalémi, i nevzvěděli jsú toho otec jeho
i mátě; (44) domniece sě, by byl on v tovařiství svých súsěduov, jidu cěstu
jednoho dne i hledáchu jeho mezi rodinú i známými. (45) A nenalezše
navrátichu sě do Jeruzaléma ptajíce jeho. (46) I stalo sě jest, že po třech
dnech nalezu jej v chrámě sediece mezi mistry, slyšiece je i tieŽíce. (47)
I diviechu sě všickni, ktož jeho slyšěchu, múdrosti jeho i otpoviedaní.
(48) A uzřěvše otec a mátě podivišta sě; i vecě mátě jeho k ňemu: ,,Synáčku,
cos nám tak učinil? Toť otec tvuoj i já bolejíce jsme tebe hledali... (49) I vecě
k nim: ,,Co jest, že ste mne hledali? Nevěděli jste, žemezi těmi' ješto jsú
otcě mého, já musím býti?.. (50) A oni neurozuměchu slovu, ješto jest
promluvil k nim. (51) I jide s nimi i přijide do Nazareta i bieše poddán jim.
A mátě jeho chováše těch všěch slov nosieci je v svém srdci. (52) A JeŽíš
prospieváše v múdrosti i u věku i milosti přěd bohem i lidmi. .': : J

1 ugiide (aol) ztipouěd bylo vyďáno nařízenÍ; ot ciesařě Augusta: prvnt římský
císař (t 14 n. l.); abg bgl popsdnaešken suáÍ.. soupis ob;rvatelstva v Judeji' provede-
rrý r. 6 n. 1., když se stala římskou provincií _ 2 Cgtina: Cyrenius (Quirinius)' římský
místodržitel v provirrcii Syria' vyslaný do Judeje, aby provedl soupis obyvatelstva
_ 3 sě osoědčiÍi prokázati se' přihlásiti se (ut proÍiterentur) _ 4 uziide (aor.) vyšel'
odešel; ozěp Josef.; do Ží.doastuíe do Judska; do města Dauidoaa: z Betléma pocházel
druhý izraelský krá] David (vládl asi 1013-973 př. n. l.) - 5 těžkú těhotnou _ 6 do.
plnichu sá (aor.) naplnili se - 7 obinu ovinula; u hostínnici v hostinci

8 střěht\ce chuíIe nocnie držíce noční sbáŽe - 9 podlé jích u nich - 70 nercďte sě
DdÍi nebojte se _ 13 sÍa sě objevilo se; množstoíe řišě nebeskd mnoŽství ryt'ířstva nebes.
kého, zástupy andělů (multitudo militiae caelestis)

15 otjidu (aor.) odešli; uzmluaíchu začali mluvit; póiďěm... uidime pojďme.'.
vizme - 79 choudše (impert.) uchovávala v paměti

27 abg bglo obřězoutino dietě: obřízka (odstranění předkoŽky) byla u Izraelitů
symbolem přijetí do náboŽenské obce; bglo uzclěno ot anděIa bylo dáno od anděla' tj.
při zvěstování jeho narození; p žiootě v lůně (matčině) _ 22 dnoué jeiie očiščenie podlé
ztikona l|Iojžiešěua: podle zákona Mojžíšova byla Žena povaŽována za nečistou (tj.
byla vyloučena z nábož. obřadů) 40 dní po porodu chlapce a 80 dnÍ po porodu děvčete,
pak přicházela do chrámu k očištění -23 u ztikoně hospodinooé.. podle zákona MojŽí.
šova byl každý prvorozenec zasvěcen bohu, a proťo bylo nutno jei vykupovat obět-
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ním darem; otuíeraje životvycházeje z lůna matčina (při prvním porodtr); suaÍý hospo.
dinu bude slúti bude zasvěcen bohu - 24 dvé lvdlíčat anebo doě ptáčětě řroluDÍei (duál)
dvě hrdliččt mláďata anebo dvě holoubátka

25 bdzniuý bohabojný; utěšenie israhelského útěchu pro lzrael, tj. slíbeného spa-
sitele (srov' Iz. 79,20 aj.) - 26 bieše uzal otpouěd dostal slíb1' jeliž dřÍeue dokud ne;
mazancě pomazaného - 27 o dušá naplněn duchem svatým; uoodiechu uváděli (do
chrámu); zdkonouého uzákoněného - 28 poblaha (aor.) začal velebit, blahoslavit -
30 i.sÍa uíděIe (duá|) viděly - 32 osadě Israheli lidu izraelskému (plebis tuae Israel) -
33 biešta dÍuna (duál) byli udiveni _ 34 it ($:n. duálu) jich; ÍoÍ ejhle, hle; uložen... na
spadenie ustanolren k pádu; otpouieddno odpíráno - 35 ohldšena vyjevena

36 bieše přěběhla (plqperf.) přest'ála, proŽila; ot děustuÍe od panenství, od dívčích
let - 37 nevgchodieše (imperf.) nevycházela _ 38 zpouieddše sě hospodinu vzývala,
velebila hospodina (confitebat"ur Domino); ožÍd.dchu očekávali s nadějí _ 40 posíIe-
udše sě sílilo

4t na den slauný Yelikg noci ve svátek velikonočnÍ (Židovský) _ 42 slauného
svátečního (diei festi) _ 43 neozuědálť nedověděli se, nezjisti|i _ 44 ilomniece sá domnÍ.
vajÍce se; u touařistut ve společnosti; jidu ušli - 45 ptaiíce jeho ptajice se po něm, hle.
dajÍce ho - 46 mezi mistrg rr.ezi zátkonLky' tj.vykladači, učiteli zákona Mojžíšova;
tiežtce dotazaje se - 48 bolejtce rmoutíce se, s bolestí _ 49 co jest, že proč - 5o neurozu.
měchu nepotozuměli - 57 bieše podddn byl poslušný

BIBLE

První úplný text sbaročeské bible nevznikl soustavným překladjm jako čtvero-
evangelium, nýbrž svodem hotových překladů jednotlivých knih. Slo tedy o práci
několika překladatelů. ProtoŽe tento svod' který nazýváme první redakcí staro-
českého biblického překladu, byl pořízen v 2. polovině 14. století, nechybímeo uve-
deme-li jej v souvislost s rozvojem biblických studií po za|ožení pražské university.

Také reformní hnutí, připravující ideologické předpoklady pro vznik pozděj-
šího husitství, utíkalo se k bibli jako ke zdroji obrodných myšlenek, a protože bylo
hnutím zasahujícím široké liďové vrstvy, jevila se zde potřeba českého znění bible
tím naléhavěji. Požadavek, aby text bible v národním jazyce došel obecné známosti,
bylo ovšem třeba probojovávat. Je to patrno z vystoupeni Štítného na obhajobu
četby české bible. Pozdější svědectví o znalosti bible i v prostém lidu a veliké množ'
ství zachovanýclr rukopisných biblí z 15. století však dokazují, že se požadavek
vyslovený Stítným plně uskutečnil'

Touto naléhavou a trvalou potřebou českého znění bible si vysvětlíme, proč
nezůstalo nadlouho při znění první redalrce, proč byly biblické texty znovu a znovu
překládány' takžev průběhu jediného století došlo k vytvoření celkem čtyř redakcí
biblického překladu. o vážnosti, jaká se českému biblickému znění připisovala,
svědčí úvaha o překládání bible' dochovaná v některých biblických rukopisech (viz
zde na s. 523).

( P R O L O G  K E  G E N E S T )

Prolog ke Genesi se zachoval pouze ve třech biblích první redakce, a je tedy
jeji zvláštností. Prolog je zřejmě původním výtvorern některého z pořadatelů této
redakce: soudíme tak proto, že jeho předloha nebyla nalezena v žádné latinské ani
jiné bibli. Některé jazylrové prvky prologu připomínají práce Stítného.
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obsah prologu je spekulativně dogmatický, řeší otázku, kde byt bůh před
stvořením světa, a otázku, proč stvořil člověka.

Dávnieho věku slovutný mrrŽ Aristotileš v jedněch knihách v svých
píše a řka: ,,Všickni lidé ot přirozenie uměti Žádajl.,, Točíš tak jest člověči
rozum v své žádosti zpósobený, že sě dálež dá|eŽ, výšež výšeŽ v nezname-
nitých věcech rozvodě ptá i tieže, otkud jest co pošlo a na čem co lpí a které
všeliká věc skonánie má. Pro něŽto chtiece to vzvěděti, který jest počátek
v svém stvoření tento svět měl, slušie věděti najprvé, kdeŽ jest byl hospodin
těch časóv, donivadžto ničehož byl nestvořil. K tomu otpovědě svatý
Augustin a řka: ,,Buoh v svém přěslavném veleslavenstvÍ bez počátka byl
je vŽdy; jemužto rričehoŽ mimo sě nic třěba nenie. Ale sám v sobě v své
jestosti nebo bytnosti mocně okršluje i ohrazuje všěch dobrosti svrchovánie;
a to činí neobkličně, nezmierně, nepostižně, ale všemohúcně... To je tiem
rozumem řečeno, že co kdy v schráně své věčnosti buoh jest učinil, toho ije-
den rozumem ani smyslem osáhnúti móže, ani rozumem jeho věčných časóv
změřiti, ani jeho božských múdrostí kte4ým umem sstihnúti. A to vše, což
jest swým všemohutenstvím všelikému stvoření divnosti zjevi|, tiem své
bezčÍslné milosti dobrotu ukázal.

o tom mámy znamenitě psáno, Žekdyžjeden slovutný mistr o svatého
písma nesnadnosti s mnohými Žáky sě hádal, vstúpiv do té školy jeden divné
postavy člověk, promluvil 'nemotorným hlasem a řka: ,,Mistře, tieŽi tebe,
kde tehdy byl ten, kromě něhoŽto nic nebylo?.. JemuŽto mistr otpovědě
a řka: ,,Anebos anjei, anebos ďábel, protoŽ tvé otázanie v tento čas otpovědi
nemá... K němuŽto ten člověk vecě: ,oMistře, když mi otpovědi nynie
nechceš dáti, ale věz to: KdeŽt nynie jest, tudieŽt jest i tehdy byl, ješto
ničehož nebylo; neb sárn v sobě dosti má a nikohéhož jemu třěba nenie, ani
mu čeho sě nedostává...

Druhé slušie věděti, proč jest člověk stvořen. K tomu otpoviedá svatý
Augustin a řka, že jest buoh stvořil čIověka pro svú slavnú dobrotu. Neb
jakožto praví svatý Dionysius, že všeliká dobrota, ta sě v sobě netají, ale ot
svého přirozenie jiným sě spořě rozdávajÍc pojíčie' a protoŽ, že jest buoh bez
měny svrchovaná dobrota, nechtěl sě v své věčnosti tajiti' ale ráčil, veš svět
stvořiv, svú svatú dobrotu všěm tvářem ukázati. A skrze to dal sě všemu
světu znáti, jakožto pravÍ múdrý Šalomún: ,,ot velikosti všěch stvoření
poznán bude stvořitel...

A také jest proto člověk stvořen, aby bolru v své věčnosti snaŽně
slúžil. Ne proto, by bohu člověčie sluŽby třěba by|o, ale aby člověk svého
stvořitele znaje,jeho sě milosti modle i klaněje, v jeho sě všemohúcí dobrotě
kochaje věčné sě radosti doslúŽil. A jakož jest člověk stvořen na to, aby
bohu slúžil, takež jest svět stvořen na to, aby člověku slúŽil. I posazen jest
člověk na prostřěd, aby člověku svět a člověk bohu slúžil. A proto to vše,
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což jest na sr'ětě, to jest na úŽitek člověku stvořeno, aby s tiem se vším
boha znaje jemu slúžil. Skrzě qiŽto sluŽbu nic božství nepřibude, ale lidská
žádost, a ti, ješto sě v tom dobrém znaji, ti své spašenie svrchují.

A protoŽ, tieže-li kto, kterak jest počátek tento svět jměl anebo kaký,
o tom Mojžieš' muž boži, v svých prvních knihách píše, o stvoření všeho
světa zjevením ducha svatého píše a řka takto.

7 Aristotileš... píše: cit. Aristoteles, Metafysika I, 1; v jedněch lcnÍlrrÍcft v jednom
spise - 2 uměti žddait védéti touŽí *3 ddležd.dlež,aýšežuýšežr1á| a dál, výš avýš;
neznamenÍtýcň nezřejmých, neviditelných, nadpodstatných - 4 sě rozuodě rozpřáhaje
se (myšlenÍm), rozváděje; Ipi závísi.5 všeliltti ucc všeclrny věci; pro něžto pročeŽ -
7 doníoadžto dokud - 8 Augustin.. cit. De spiritu et anima (o duchu a <tuši; PL 40,
882-883); u suém... aeleslauenstrrÍ ve své velebnosti - 9-10 v sué jestosti nebo b11tnosti
ve své bytosti' ve své existenci; okršIuje i ohrazuje vymezuje i zahrnuje; ušěch dob-
rostt surchouánÍe swchované dobro - Ll neobkličně, nezmíerně, nepostižně neobsažitel.
ně' nezměřitelně, nepostižitelně; tiem rozumem v tom smyslu - 12 u schrdně v úkrytu
-72-13 iieden... osdhnúti móže nikďo nemůŽe obsáhnouti, pochopiti - 73-74 rozu-
mem... znéřiti pochopiti dobu trváni; ssÍÍhnúlí postihnouti, pochopiti _ 15 pšemohu.
tenstuim všemohoucností; dťanosÍi podivuhodných věcí, jevů - 76 bezčíslné milosti
nesmírné lásky - 17 znamenilě zřetelně _ 23 tudiežť tamtéŽ _ 24 nikohéhož nikoho

26 druhé za druhé _ 27 Augustín.. cit. Confessiones (Vyznání; PL 32, 845) _ 28
soatý DiongsÍus.. Dionysius Areopagita, jmenovaný v Skutcích apoštolských, první
biskup v Aténách; přičÍtalo se rnu autorství několika spisů, které však vznikly až
v 5.-6. stol. n. l.; cit. De divinis nominibus (o božích jménech) podle Tomáše
Akvinského' Theol. summa I, 5,2 nebo I, 13,11 (srov. PG 3'686) _ 29 sě spořě rozdd.
uajtc pojičie hojně se rozdává a propůjčuje _ 30 bez měng bez proměny - 32 múdr{
Šalomún: Šalomoun, syn Davidův, třetí král izraelský (vlád| asi 973-933 př. n. l.),
podle 1 lftál. 3'5-12 obdařený mimořádnou rnoudrostí; cit. Moudr. 13,5 _ 4l skrzě
nižto službu k-terouŽto službou _ 42 sě u tom d.obrém znajt to dobro vyznávaj1i sorcfuýt
dovrší, dokonají - 43 kaký jaký

( s T voŘENÍ  s vĚTA )

Podání biblické knihy Genesis o stvoření světa bylo ve středověkém křesfun-
ském světě oÍiciálním názorem o vzniku vesmíru a života. Bylo i častým motivem
miniaturního malířství, především právě v biblických rukopisech (viz např. zde
na barevné příloze III charakteristickou výzdobu počátku knihy Genesis v Padeřov.
ské bibli). Doba stvoření světa byla v souhlase s židovským letopočtern kladena
do poměrně nedaleké minulosbi, 5500 let před počátek našeho letopočtu. Stopy
tohoto počÍtání najdeme např. ve staroslověnském Proglasu (srov. náš Výbor
I, s. 42n.).
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(Gen. 1- 2)

Tu t o  s ě  p očíná  p r v n i e  k ap i t u l a

a prvé knihy Mojžiešěvy, ješto slovú Genesis, o stvoření světa, kterak jest
buoh svět stvořil i to všechno, coŽ jest na něm.

(1) Na počátcě stvořil bóh nebe i zemi. (2) Ale země byla neúžitečna
a prázdna a tmy biechu nad tváří propasti a duch boží nášieše sě nad vo-
dami. (3) I vecě bóh: ,,Buď světlo!.. I stvořeno jest světlo. (4) I viděl bóh
světlost, Že jest dobrá. I rozdělil světlost ode tmy. (5) I nazval jest světlost
dnem a tmy nocí. I učiněn jest večer a zitra den jeden.

(6) I opět vecě bóh: ,,Buď stvrzenie uprostřěd vod i rozděl vody ot
vodl.. (7) I učinil bóh stvrzenie i rozdělil vody, ješto biechu pod stvrzením,
od těch, ješto biechu nad stvrzením. I stalo sě jest tak. (8) I nazval bóh to
stvrzenie nebem. I sta sě večer a z jitra druhý den.

(9) I vecě opět bóh: ,,Shromažďte sě vody, ješto pod nebem jsú,
u miesto jedno a ukaž sě suchost!.. I stalo sě jest tak. (10) I nazval bóh
suchost zemi a shromáŽděnie vod nazval moře. I vidě| bóh, Že jest dobré.
(11) I řekl: ,,Vzploď země bylinu zelenú činijící siemě a dřěvo jablko nesúcie,
čině ovotce podlé přirozenie svého, jehož siemě v sobě samo buď na zemi!..
I stalo sě jest tak. (12) I vzplodila země bylinu zelenú, jmajíce siemě podlé
plodu svého, a dřěvo, nesa ovotce a jmajíce každé siemě plodície podlé
přirozenie svého. I viděl bóh, že jest dobré. (13) I sta sě ot večera až do jitra
den třetí.

(1a) Pak vecě bóh: ,,Buďte světla v stvrzení nebeském a rozdělte den
s nocí a buďte na tozeznánie časóv i dnóm i letóm, (15) aby svietily na
stvrzení nebeském a osvietily zemi!,. I sta sě tak. (16) I učini bóh dvě velicie
světle: světlo většie, aby dni svietilo, a světlo menšie, aby svietilo noci;
a k tomu hvězdy, (17) ješto ustaveny jsú v stvrzení nebeském, aby svietily
nad zemí (1B) a vládly dnem i nocí a světlo rozděIily se tmú. I trzřě bóh, že
jest dobré. (19) I sta sě s večera a z jitra den čtvrtý.

(20) Také potom vecě bóh: ,,Vzploďte vody z sebe plod rybný dušě
živné i plod létavý nad zemí pod stvrzením nebeským!.. (21) I stvoři bóh
velryby úřitné i všelikú duši živnú i hýbající' kterúž sú vody z selre vydaly,
každé obláště v svém zpósobenÍ, i vešken plod létavý podlé přirozenie svého.
I uzřě bóh, Že jest dobré. (22) I požehna tomu tvoru a řka: ,,Rostte aroz-
nrnožLe sě a naplňte sebú vody mořské, a ptačstvo sě rozploď na zemi!..
(23) I sta sě od večera aŽ do jitra den pátý.

(2a) opět vecě bóh: ,,Vyveď země tvor živý v svém pořádě: dobytek
i žiŽa|y i zvěř zemská podlé podobenství jich!.. I sta sě tak. (25) I učini bóh
zvieřata zemská, kaŽdá vedlé podobenství jich, i dobytek i rozličné žiža|y,
ješto sě plazie po zemi v svém přirození. I uzřě bóh, že jest to dobré.
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(26) l vecě: ,,Učiňmy člověka k obličěji a ku podobizně našiej, aby panoval
rybám morským a ptačstvu, ješto shromážděno jest a léce pod stvrzením
nebeským, i zvieřatórn zemským i stvoření všemu i všemu tvoru plazijí-
ciemu, ješto sě hýbe na zemi!.. (27) I stvoři bóh člověka k obličěji i k podo-
benství svému; a k obličěji boŽiemu stvořil jeho, samcě a samici stvořil je.
(28) I požehna bóh jich a řka:,,Rosťte a ploďte sě a naplňte zemi a porobte
ji sobě; a panujte rybám mořským i ptačstvu, ješto u povětří léce, i všemu
stvoření, jenŽ sě hýbe na zem\|., (29) I vecě bóh: ,,Aj toť, dal sem vám
všelikú zelinu, nesúci siemě podlé přirozenie svého, a všeliké dřěvo, jmajíce
v sobě samém siemě přirozenie svého, aby bylo vám na pokrm (30) i všěm
zvieřatóm na zemi i všelikému ptáku pod nebem i všemu stvoření, na zemi
ješto hýbají sebú, v němŽto jest dušě Živá, aby sobě měl na pokrmenie...
I sta sě tak. (31) I uzřě bóh všecko, což bieše stvořil, a to vše bieše velmi
dobré. I sta sě večer a z jitra den šestý.

D r uhý  r o z d i e l

(1) Tehdy svrchovachu sě pak nebesa i země i všěchna jich okrasa.
(2) I dokona bóh sedmý den všechno dielo své, ješto dělal. I otpočinu den
sedmý ote všeho diela, coŽ bieše uděla|. (3) I poŽehna dne sedmého i posvěti
jeho, neb v tom dni přěstal ote všeho diela svého, coŽ bieše stvořil bóh, aby
učinil.

(4) Tato jsú porozenie nebě i země a kdy jsú stvořenY, toho dne, jehož
bóh učinil nebe i zemi (5) i všěcku chrast polskú, dřieve než vyšla na zemi,
všelikú zelinu po vlastech, dřieve neŽli jest plod nesla; nebo tehdy hospodin
bóh nessieláše deště na zemi a člověk nebieše, jenž by dělal zemi. (6) Ale
studnicě vzplýváše z země rozvlažujíc vešken svrchek zemský. (7) Tak pak
stvoři hospodin bóh čiověka z jil'y nebo z hlÍny země i vdeše v obličěj jeho
vdešenie Života; i by učiněn člověk v duši Živú. (8) I učinil bieše hospodin
ráj rozkoši ot počátka, v němŽ postavi člověka, jehož bieše stvořil. (9)
I vyvedl hospodin l:óh z prsti všeliké dřěvo krásné viděti a ovoce jeho ku
požívaní chutné. A také dřěvo živosti prostřěd ráje a dřěvo zvěděnie dob.
rého i zlého. (10) A řěka vychodieše z miesta rozkoši ktozvlažení rajskému,
jenž sě ottud ve čtyři prameny dělí. (11) Jmě první řěcě Fizon, to jest ješto
sě točí okolo všie země Evilat, tu kdež sě zlato rodi. (12) A zlato té země
přědobré jest. Tudiež také na|ézaji drahé kamenie, ješto slóve bdelium,
a kámenn ješto slóve onychinus. (13) A druhé řěcě jmě jest Gion; ta obchodí
všicku múřěnínskú zemi. (14) Třetí pak řěcě jmě jest Tygris; ta jde proti
Asyron neb Asyrios. Řět<a čtvrtá řečena jest Eufrates.

(15) Tehdy vzem bóh hospodin člověka i postavi jej v ráji rozkoši, aby
dělal a ostřiehal jeho. (16) I přikáza jemu a řka: ,,Se všeho rajského dřievie

L
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ovotce jez, (17) ale s dřěva zvěděnie dobrého i zlého nejezt Nebo v kterýŽ
kolivěk den okusíš, smrtÍ umřeš...

(18) I opět vecě hospodin bóh: ,,Nenie dobro býti čIověku samému;
učinimy jemu spomoc nebo spomoženie podobné jemu... (19) Tak pak stvo-
řiv hospodin bóh z země všeliká zvieřata zemská i vše ptačstvo nebeské,
přivedl je přěd Adama, aby je opatřil a dal jim jména. A ve všem stvoření
dušě živúcie, jalrž jest Adam nazval kterému jmě, to jest jméno jeho.
(20) Nazval jest Adam jména jich všelikému stvoření zvieřěciemu, dobyt.
čiemu i ptačiemu. Adamovi nebieše nalezerr pomocník podobný jemu.
(21) I vpusti proto hospodin bóh otrápenie snové v Adama; a kdyŽ bieše
usnul, tehdy vyňal řebro jerlno jeho i naplnil to miesto masem. (22) I uděIa
hospodin bóh z té kosti, jenž bieše z Adamova boku vyňal, ženu; i přivede
ji přěd Adama. (23) I vecě Adam: ,,Tot již kost z mých kostí a tělo z těla
mého; ta bude slúti mužicě, nebo jest z mužě vzata. (24) Pro nižto čIověk
opustí otcě svého i máteř svú a bude sě své ženy přídržěti; a budeta dva
v j eclnom těle... (25) I biešta oba náha, Adam i Bva, jeh o Žena, a nestydiešta sě.

Kap. 1, nadpis: prué knihg první kniha - 2 ndšicše sc (imperf.) vznášel se - 5
zÍtra z jitra (mane)

6 starzenie obloha (flrmamentum) - 9 sucltosÍ souše _ lL dřěoo strom - t2 podlé
plodu podle druhu - 76 dvě velicie suětle (duál) dvě veliká světla _ 17 ustaueng posta.
veny, umÍstěny - 20 plod rgbný dušě žioné Živočichy druhrr ryb (odchylný překlad;
reptile animae viventis); plod lélav! ptactvo - 2l úřitné obrovské; všelikt1 d.uši žianů
ihlbaií.cívšechnyživočichyschopnépohybu; obldštěvsvémzpósobetrÍzvlášťvevlastnt
podobě, tj. podle jednotlilých druhů (in species suas)

24 v soém pořtidě pod|e svého řátlu, tj. podle jednotlivých druhů (in genere suo);
žtžalg p|azy (reptilia); podlé potloberuÍuÍ podle vzhledu, podle dr.uhu (secundum spe-
cies suas) - 26 |éce létá - 29 vše|ikú zelínu všechny druhy rost,lin _ 30 na pakrmenie
za pokrm

Kap. 2, naclpis: rozdíel oddíl' kapitola * 1 surclrouaclru sď (aor.) <lokorrána jsou - 4
porozenie rody, pokolení (generationes) - 5 chrast polskú roští polní; po vlastech po
krajinách; nessiekiše nesesílal; bg děIal obdělával by - 6 uzplýt'dše vyvěrala; surchek
zemský povrch země (superficiem terrae) - 7 z jtlg z jilu1' udeše (aor.)... udešenie
vdechl... vdechnutí - 9 krdsné pÍděÍi krásné na pohled; žÍuosÍi Životai zvěděnie po-
znánl, věděnÍ _ 10 /c rozulaženl rajskému aby zavlažila ráj _ 71 Fizon... Euilat:
zeměpisné názvy pravděpodobně z okolí Perského zálivu - 12 |ešto s|óve bdelium: jd'e
o ztvrdlou vonnou pryskyřici stromu Balsamodendron mukul, slouŽicí jako kadidlo;
ongchinus: jde buď o beryl, chrysopras nebo onyx _ 73 Gion: rnÍněn patrně hornÍ tok
Nilu; múřántnsků zemi: mÍněna Etiopie - t4 Tggris... Eu|rates: řeky v Mezopotá-
rnii' vlévající se společně do Perského zálivu; proti Asgron neÓ Ásyrios.. vedle sebe
poloŽen tvar řec. i lat., označující obyvatele Asýrie

15 uzem vzav; abg ostřiehal aby střežil _ 18 učinimg učiňmo _ 79 abg opatřil
aby spatřil' uviděl _ 21 otró'penie srwoé omamujícÍ, hluboký spánek - 23 tot iiž ejh|ei
mužicě Žena rnužova (virago) - 24 budeta (duál) budou
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( o  SAMSONOVT )

Příběh o Samsonovi je obsažen ve starozákonní knize Souclců' která pojednává
o dějinách izraelského národa před nastolením kráIovství, kdy v čele Izraelitů stáli
tzv. soudcové. Tento příběh i jeho jednotlivé epizody byly častým motivem středo-
věkého i pozdějšího wýtvarného umění (viz např. miniaturu v Krumlovském sbor-
níku). Postava Samsona se stala i jakýmsi biblickým protějškem antického Herkula
i Achilla jako symbol síly a zároveň zranitelnosti.

Na vývoji staročeského znění příběhu o Samsonovi můžeme pozorovat, jak
bylo vyprávění zvolna rozváděno a uvolňováním vztahu k latinskému originálu
beletrizováno. Děj sám ostatně k takové beletrizaci sváděl a patřil až do nové doby
k oblíbeným výpravným látkám čerpaným z biblc. Taková beletrizace je nejvý.
razněji patrná v Pražské bibli.

( Soudc . 14 -16 )

Čt r n ád c t ý  r o z d i e l  k n ěh  J u c l i c um  t en :

(1) Protož snide Sampson do Thamnatha; a uzřěv tu ženu ze dcer
Filistinských, (2) všed, i povědě otci svému i mateři své a řka: ,,Viděl sem
Ženu v Thamnatha ze dcer Filistínských, jiŽto, proši, usnubte mi za ženu...
(3) Jemužto pověděšta otec i mátě jeho: ,,Zdali nenie ženy ve dcerách bratří
tvé i ve všem lidu tvém, že chceš pojieti ženlu ze dcer Filistínských, jenžto
nejsú obřězováni?.. I vece Sampson k svémtr otci: ,,Tuto mi usrrub, nebť sě
jest slíbila očima mýnta... (a) Ale otec a mátě nevědiešta, Že ta věc ot buoha
bieše, a on hledáše příčiny proti Filistínským; nebo toho časrr panováchu
Filistínščí nad Israhelem.

(5) A tak sjide Sampson s svým otcem i s mateří do Thamnatha. A kdyŽ
přijidechu do vinic toho města, pokáza se ščenec lvový lítý a řeva potka jej.
(6) I říti se duch hospodinóv v Sampsona i rozsápa lva jako kozelce na kusy,
tak jej roztrha, ničehož ovšem v rukú nemaje; a toho otci a mateři nerodi
ukázati. (7) A šed mluvil jest ženě, jenŽto se slíbila očima jeho. (B) A po
několiko dnech vrátiv se chtě ji pojieti' pochýli se chtě uzřieti mrchu lvovú,
nalit roj včel v čelistech lvových jest a plást strdi. (9) JenŽ když vzem
jedieše na cěstě; a přišed k uotci svému i k mateři, dal jima čiest, že i ona sta
jedla. Ale nerodil jima ukázati, že stred z čelistí lvových jest vzal.

(10)Atakšedotec jeho i mátě k Ženě i{rčini svrru svémrt Sampsonovi
svatbu, nebo tak mladí obykli biechu činiti. (11) Proto když měščené toho
města uzřěchu jeho, přidachu jemu tovařišóv třidceti, jižto by s ním byli.
(12) Jimžto jest řekl Sampson: ,,Dám vám pohádku; jiŽto když mi vypravíte
za sedm dní kvasových, dám třidcel-i košil vám i tolikéž sukní. (13) Pakli
nebudete moci uhodnúti, vy mně dáte třidceti košil a též číslo sukní... Jižto
otpověděchu jemu: ,,Vydaj pohádku, ať uslyšímy... (14) I povědě jim:

,Z jédce vyšla jest krmě a z silného vyšla jest slarlkost... I nemožiechu za tři
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dni vypraviti pohádky. (15) A kdyŽ sě b]ížieše den sedmý, vecechu k Ženě
Samsonově: ,,Lísaj o svém muži a ponúkaj jeho, at ukáže, co znamenává
pohádka. Pakli nechceš učiniti toho, užžern tě i duom otce tvého. Zdali ste
proto pozvali nás na svatbu, aby nás zlúpili?.. (16) Tehcly ona proléváše
i slzy přěcl Sampsonem lrvieléci a řkúci: ,,Nenávidíš mne a nemiluješ, a proto
pohádky, jiŽtos vydal synóm lidu mého, nechceš mně vyložiti... A on otpo-
vědě: ,,otci mému i mateři nerodil sem pověděti, ani tobě ukázati mohu...
(17) Proto za sedm dní toho kvasu plakáše přěd ním. Tak pak sedmý den
když naň žalostieše, vyloži jí. A ona inhed zjevi ji svým měščanóm.
(18) A oni pověděchu jemu sedmý den přěd slunečním západem: ,,Co jest
slazšie strdi a silnějšie lva?.. Jenž otpovědě k nim: ,,Byšte byli neorali telicí
mú, nebyli byšte nalezli vyloženie pohádky mé...

(19) A tak říti se naň duch hospodinóv, že šed do Aškalóna zbi tam
třidceti mužóv, s nichžto rúcho svláčiv dal jest těm, jižto sú pohádku uhodli.
A rozhněvav se velmi, i jide do domu otce svého. (20) Ale žena jeho poje sobě
mužě jednoho z přátel jeho a z svatóv.

P a t n ád c t ý  r o z d i e l  k n ěh  J ud i c um

(1) A po nevelikém čase, kdyŽ dnové Žni pšeničné bližiechu sě, přijide
Sampson chtě uzřieti ženu svú a přinese jí kozelce zkoz. A když v její pokoj
rychle chtieše vjíti, bránieše jemu otec její řka: (2) ,,Mněl sem, by ty jie
nenáviděl, a proto sem ji otdal přieteli tvému. Ale máť sestru, ještoť jest
jie mlazšie i kraššie, buď ta tobě miesto jie žena... (3) Jemuž Sampson
otpovědě: ,oot tohoto dne nebude vina má proti F'il istírrským, nebo vám
učiním z|é.,, (4) A vyběh Sampson i zlapa tři sta lišek a zváza je ocasy
k rrocasóm a pochodně uváza na prostřědce; (5) jeŽto ohněm zapá|iv roz-
pusti, aby běhaly i sem i tam. Jenžto inhed běžěchu v uobilé Filistínských
a to spálichu, ješto jiŽ sneseno bieše obilé, a ještě stoje na strnišči všecko
shořě, takŽe i všecky vinice i obilé i olivie plamen sehlti.

(6) I vecechu Filistínščí: ,,Kto jest.takú věc učinil?.. Jimžto jest pově-
děno: ,,Sampson, zeť Thamnathejského, že jest otjalženu jeho i dal jinému,
ten jest to učinil... A všedše Filistínščí i upálichu takež ženu' jako i otce
jejieho. (7) I vece Sampson: ,,',Ač ste to učinili, však ještě chci se pomstiti,
a potom nechám... (8) I pobi je ranú úřitnú, ta|rže otrápeni súce kýtku k své
bedřě přikládáchu. A šed přěbýváše v jeskyni pod skalú Ethan.

(9) Proto všedše Filistínščí do země Judiny, stanovišče zastachu na
miestě, jenžto potom nazváno jest Lechi, to jest čelist, tu kdež se jich rozsu
vojsko. (10) I řekli sú k nim z pokolenie Judina: ,,Proč ste vyšli proti nám?..
oni otpověděchu: ,,Abychom svázali Sampsona, přišli smy, a otplatili jemuo
co jest nám učinil...(11) Proto sjide tři tisíce mužuov z Judina pokolenie
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k jeskyni křemene Ethan i řekli sú Sampsonovi: ,,Zda nevieš, Že FilistínščÍ
žehří na ny; pročs to chtěl učiniti?.. Jimžto on otpovědě: ,,JakoŽ sú mně
učinili, učinil sem jim... (12) A oni otpověděchu: ,,Přišli smy, abychom tě
svázali a dali tě v ruce Filistínských... Jimžto otpovědě Sampson: ,,Přisezte,
vece, a slibte mi, aby mne nezabili." (13) I vecechu: ,,Nezabiemy tebe, ale
svázána jim tě dámy... I svázachu jej dvěma novýma provazoma i vyvle-
čechu jej z skály Ethan. (14) A kdyŽ přijidechu k miestu Čelistnómu
a Filistínščí jdúce potkachu jej volajíce, i říti se duch hospodinóv naň.
A jakoŽ jest obyčejno ot horkosti ohnivé dřieví zhynúti, takež prostranci,
jimiŽto bieše svázán, rozsápáni sú i rozvázáni. (15) A nalez líce, to jest čelist
oslovú, ješto ležieše, pochytiv, zbi jí tisíc muŽóv (16) a řka: ,,Lícem oslovým,
to jest čelistí oslovú, zahladil sem je a zbil sem tisíc mužóv... (17) A kdyŽ ta
slova zpievaje vyplni, povrŽe čelist z ruky i vzdě tomu miestu Ramatlechi,
to se vypravuje vzdviŽenie čelistné.

(18) A kdyŽ bieše velmi žieziv, vzvola k hospodinu a řka: ,,Ty si dal
v ruce sluhy tvého spasenie toto přěveliké i vítězstvie; aj tot Žiezí umru
a vpadnu v ruce neobřězaných... (19) I otevřě hospodin stranovní zub
v čelisti oslové i vyšly sú vody z nie; a té se napiv posilil jest života svého
a6itu přijal. A proto vzděno jest tomu miestu jmě prosicieho studnice
z čelisti až do nynějšieho dne.

(20) I súdil jest Israhele ve dnech Filistínských dvadceti let.

Šes tn ád c t ý  r o z d i e l  k n ěh  J ud i c um

(1) A otšel jest do Gázy a uzřěv tu ženu, zlú dceř, všel k ní. (2) To když
uzřěchu Filistínščí a roznese se mezi nimi, Že Sampson všel do města, obkli
čichu jeho položivše strážě v bráně městské. A tu celú noc tajně čakáchu,
kdyŽ by ráno chtěl vyjíti, chtiec jeho zabiti. (3) Tu spal jest Sampson aŽ do
puolnoci. A ottud povstav vyvrátil obě bráně vrátnie i s veřějemi i s zámkem
a vloŽiv na svá ramena nesl na vrch huory, ješto patří do Ebrona. (4) Potoin
mi]oval jest Ženu, ješto bydléše v úvale Sorech a slovieše Dalida. (5) I přiji-
dechu k ní knieŽata Íilistínská a řkúce: ,,oklamaj jej azvěz na něm, otkud
má takú sílu a kterak bychom mohli jej přěmoci a svieŽice nuziti; učiníšJi to,
dámy tobě všickni sto tisíc střiebrných... (6) ProtoŽ mluvila jest Dalida
k Sampsonovi: ,,Proši, pověz mi, v čem jest tvá síla přěveliká a co jest,
jímŽto by uvázán jsa roztrhati nemohl?,, (7) Jížt.o otpovědě Sampson:
,,Když bych sedmi žilnými provazy ne vysušenými, ale ještě surovými
uvázán byl, nesilen budu jako jiní lidé... (B) I přinesechu k ní vládaři Fili.
stínských sedm provazóv, jakož bieše řekla; jimižto uváza jej (9) skryvši
u sebe zrádce v svém pokoji' jiŽto čekáchu té věci dokonánie. I pokřiče
naň: ,,Filistínščí na tě, Sampsonel., Jelž rozprašči prostranky, jako ktoŽ
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přětrhne nit z kúdele seskanú nebo okrajek postavový kdyŽ horkost ohněvú
přijme. I neby vzvěděno, v čem jest síla jeho. (10) I povědě k němu Dalida:
,,Aj, tos mě oklamal a křivdu si mluvil, as nynie ukaŽ mi, čím by mohl
uvázán býti...(11) Jížto on otpovědě: ,,Byl-li bych uvázán novými provazy'
jimižto nikdy jest neděláno, nesilen budu a jiným lidem rovný... (12) Jimižto
opět Dalida uvázavši jej pokřiče: ,'Nepřietelé na tě, Sampsone!.. v svém
pokoji ztádce připravivši. JenŽ tak přětrha provazy jako niti plátenné.
(13) I řekla jest opět Dalida k němu: ,,Dokud mnú klamáš a křivdu mluvíš?
Ukaž mi, čím by mohl svazán býti... Jížto otpovědě Sampson: ,,Ač, vece,
sedm vlasóv hlavy mé silným svazkem spletúci a tiem hřěbí obinúci v zemi
vtepeš, nesilen budu... (14) To kdyŽ učini Dalida, vece k němu: ,,Filistínščí
na tě, Sampsonet,, JenŽ vstav ze sna vytrže hřěbí s vlasy i s sítÍm. (15)
I řekla jest k němu Dalida: ,,Kterak pravíš, by mě miloval, kdyŽ tvój úmysl
nenie se mnú? Po třikrát si mnú selhal a nechtěls mi pověděti, v čem jest
přěveliká tvá síla... (16) A když sě naň mútieše a mnoho dní jeho se přídržiec
pokoje i otpočinutie jemu nedadúc, omdle duše jeho a bezmáI do smrti
zhynula jest. (17) Tehdy zjevi jí pravdu a řka: ,,Že|ezo nikdy na mú hlavu
nevcházelo jest, protoŽe zvo|enie, to jest posvěcenie hospodinovo sem ot
života mateře mé. Bude-li oholena hlava má, otejde ote mne síla má i zhynu
a budu jako jiní lidé... (18) Uzřěvši ona, Že jí vypravil vešken svój úmysl,
posla ke kniežatóm filistínským i přikázala řkúc: ,,Přijdete ještě jednú, nebť
mi již vypravil vešken svój úmysl i otevřěl srdce své... A oni přijidechu
vzemše penieze, kteréž biechu slíbili dáti jí. (19) Tehdy ona uspi jej na svú
kolenú a na svém luoně hlavu jeho položi. A zavolavši holičě i oholi všecky
vlasy jeho; i počě jej ot sebe strkati i honiti, nebo inhed ot něho síla otjide.
(20) I vece k němu: ,,Filistínščí na tě, Sampsonet.. Jenž ze sna povstav řekl
jest na svém úmysle:,,Vyjdu, jako sem dřieve čirril, a vytru se z nich,.. nevě-
da, by otšel ot něho hospodiil. (21) Jehož když pochytichu Filistínščí, inhed
jemu oči vyvržechu a uvedechu jej do Gázy, řetězy jej skrútivše a zavřěvše
v žaláři nuzně jemu činiechu.

(22) LjiŽ vlasi jeho počěchtr otrostovati. (23) A Filistínščí sebrachu se
spolu chtiec obětovati slavnú ofěru Dagonovi, bohrr svému, a spolu kvasiti
řkúce: ,,Poddal jest buoh náš v naši ruce protivníka našeho Sampsona...
(2a) To také uslyšav lid chváléše buoha svého a téŽ Ťka:,,Poddal buoh náš
v naši ruce protivníka našeho, jenŽ jest zahladil zemi naši i mnohé zbi|.,,
(25) A veseléc sě na kvase, jiŽ vzemše krmi přikázachu, aby vyvedli Samp-
sona, aby přěd nimi kratochvílil. Jenž přiveden jsa z ža|áÍě hráše přěd nimi.
A kázachu jemu státi mezi dvěma slúpoma. (26) I vece pacholíku, jenž
zprar'ováše kroky jeho: ,,Ponechaj mne, at dotknu slúpuov, na nichžLo se
vešken dóm drží, ať na nich zpoleha maličko otpočinu... (27) ̂  duom bieše
pln muží ížena biechu tu všecka kniežata íilistínská; a na střěše i v sieni
bieše bezmála tři tisíce muží i žen přihlédajíce, ješto Sampson lrráše.
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(28) Tehdy Sampson zavolav k hospodirru vece: ,,Hospodine bože mój,
vzpomeň na mě, navrat mi dřěvní síIu mú, bože mój, at se pomstím nad
mými nepřátely a vrahy a pro zatracenie dvú světlostí jednu pomstu
přijmu... (29) A obchytiv oba slúpy, jimažto bieše duom svázán, jeden pra-
vicí a druhý levicí drŽě (30) vece:,,Umři duše má s Filistínskými... I zatřěse
silně slúpoma i spade duom na všecka kniežata i na jiné mnozstvie, ješto tu
bieše. I zbi mnohem viece umieraje než dřieve, Živ ješto bil.

(31) A šedše bratřie jeho i všecka rodina vzechu tělo jeho i pohřebechu
mezi Sara a mezi Estahol v rově Manue, otce jeho. I súdil jest Israhele
dvadceti let.

Kap. 14' nadpis: kněh Judicum knihy Soudců _ 1 snide (aor.) sestoupil; Sampson..
Samson, jeden z vůdců izraelského lidu, tzv. soudců, v době předkrálovské (kolem
1000 př. n. l.); do Thamnatha: kdysi město ve střední části Palestiny, asi 30 km západ-
ně od pozdějšího Jeruzaléma; .FťlÍsÍínsklch: FilištÍnšti (jinak Pelištejci, kteřÍ dali
jméno Palestině)' asi indoevropský kmen sídlÍcí při jižním pobřeŽÍ Palestiny v soused-
stvÍ lzraelitů; jejich královstvÍ se připomíná jiŽ kolem r. 1100 př. n. l. - 2 usnubte
mi za ženu namluvte, získejte mi za Ženu (ut mihi accipiatis uxorem) - 3 pověděšta
(duál aor.) pověděli; bratřÍ toé tvých bratří (tj. Izraelitů); poiieti pojmouti (za ženu);
nejuí obřězovcíní.. jsou iiné vÍry neŽ židovské (srov. pozn. k Luk. 2,21 zd,e na s.458);
sě jest sltbila očima za|1bil:a se očÍm

5 ščenec loouý lv1če, mladý |evi potka napadl _ 6 říti se náhle připadl, přišel;
kozelce kůzle; nič,ehož oušem zcela níc; neroťlí nechtěl _ 8 pochýIi se poodchýlil se,
uchýlil se; nalÍť a hle; sÍrdi medu - 9 ozemvzav

70 obgkli bíechu (imperf.) měli ve zvyku _ 72 pohddku hádanku (problema); uy-
praoí'te vyložíte - 13 též čtslo týž počet - 74 z iédce z Loho, kdo jí' poŽírá (de come-
dente) - 75 lí'sai o suém muŽÍ lísej se k svému maŽi; užžem zapálíme; abg zlúpili
abyste oloupili - 16 aní... mohu ani nemohu _ 17 naň žalostieše (imperf.) na něho
žalostivě doléhala (ei esset molesta) - 78 telict ialovičkou _ 79 do Áškoldna.. iedno
z pěti městských obchodních center Filištínských; zDÍ pobil; suldčiu svléknuv - 20
z suatóu ze svatebčanů

Kap. 15' 2 bg neruiaíděI Že nenávidÍš; sem ii otdal přieteli provdal isem ji za pří-
Ie|e; iie mlazšie i kraššíe rnladší a krásnějšÍ' neŽ ona _ 4 zlapa pochytal _ 5 olivie
olivové stromy

6takež... jalto stejně tak... jako _ 7 nechdm zanechám, upustím (od toho)
_ 8 t1řítnú ohromnou1 otrdpeni omámeni, zděšeni; kýtku k soé beilřě přikldddchu padali
na kolena (podle lat. suram femori imponerent); poď skalú Ethan: blíŽe neurčená
skáIa poblÍŽ Samsonova rodiště Zaraby v střednÍ Palestině (záp. od pozdějšÍho Jeru-
zaléma)

9 do země Judíng: na územÍ obývané izraelským kmenem Juda v jižní polovině
Palestiny; stanouišče zastachu rozbili stany (castrametati sunt); I,ecňí.. pahorek s pra-
menem při hranici územÍ kmene Juda s územím Filištínských ; se rczsu rozsypalo se,
roz|oŽi|o se - 11 křemene skály; žehří na ng žehrají nám, tvrdě vládnou (imperent)
_ 72 přísezte odpřisáhněte: abg nezabili že nezabijeLe _ 14 k miestu Čelistnému: k pa-
horku Lechi (srov. výše) ; prostranci provazy' popruhy (vincula) - 75 pochgtio uchopiv
- 17 povrže pohodil, odhodil; ozdě d'a| jméno, nazval; se u11prauuie vykládá se' zna-
mená; ozduiženie čelístné zdvižení čelist'i

l*
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18 žieziu Žtzniv; žiezi žizn| - 79 stranounÍ zub zub třenový' stoličku (molarem
dentem) - 20 súdil iesÍ stál v čele jako soudce

Kap. 16' 7 do Gti:g: jedno z hlavnÍch pěti měst Filištínských při nejjižnějšÍm
pobřeŽí Palestiny; zIú dceř nevěstku - 3 obě brdně urdtnie (duál) obě křídla vrat
(ambas portae fores); patří do Ebrona ležÍ prot'i Hebronu, starobylému kananejskému
městu při staré křižovatce obchodních cest (asi 60 krn vých. od Gázy) - 4 o úuale
Sorech: podle některých vykladač,ů poblíŽ Gázy' jinÍ jej hledají poblíŽ Zara|ty, rodiště
Samsonova; slouieše slula, jmenovala se; Dalida: Dalila, patrně filištínská nevěstka
- 5 zuěz vyzvěď; nuzíÍÍ mučiti (affligere)

7 žilnými prol,aza houžvemi (nerviceis funibus) - 8 vlddaří knÍŽata _ 9 pokřiče
kř.ilrla; rozprašči roztrhl; seskanú usoukanou; okrajek postavooý ztuŽený okraj sukna;
nebg ozuěd.ěno nebylo poznáno _70 křivdu nepravdu; os aspoň _77 nesíIen bez síly
- 13 dokud mnú klamdš jak dlouho mne budeš klamat; hřěĎí lrřebík, hřeb; otepeš za-
tlučeš - 14 s sÍÍím; odchylný překlad lat. cum licio (: s vratidlem) - 15 úmy.sl mysl,
myšlenky (animus) _ 16 sé naň mútieše se zármutkem naň naléhala; omdle zemdle|a,
umdlela _ 17 zuoleníe, to iest posoěcenie hospodinooo vyvolený, to jest zasvěcený bohu,
tj. nazarejský (nazareus); nazarejští, kteří později tvořili zvláštní žldovskou náboŽ.
sektu, si na znamení zasvěcení nestříhali vlasy a zdrŽovali se opojných nápojů - 19
uspť uspala _20 na sÚémúmgsle v duchu; ugtru se z nťclr vytrhnu se jim _27 uguržechu
vyloupali, vypíclrli; slttútiuše spoutavše; nuzně iemu činíechu mučili ho; odchylný
překlad lat. molere fecerunt (: nechali mlít, pracovat ve mlýně)

22 otrostouati odrůstati _ 23 sebruchu se spolu shromáŽdili se; ofěru obét.; Dago.
noui.. Íilištínské boŽstvo, které mělo chránr v Gáze; kuasítí hodovati _ 25 abg krato-
choíIil aby je bavil (hrou) _ 26 zpraooud'še řídil, ved|; zpoleha opřev se - 27 přihlédajice,
ješto.. , hrdše ptih|íŽejíce, kdyŽ hrál - 28 dřěvnt dřÍvější' původní; pto zatracenie pto
ztrátu; duú suětlostí (duál) dvou světel, tj. očí _ 29 obchgtiu objav - 3t pohřebechu
pohřbili; mezi Sara a mezi Estahol: mezi Zatahou a Estabolem (asi 20 km severozáp.
od Jeruzaléma)

( z  K N r H Y  J O B O V Y )

Příběh Jobův, zaujlmající celou jednu starozákonní knihu, je původu neizrael-
ského, ale je znám pouzez hebrejského zpracování. Na osudu Jobově je zde řešena
otázka, proč spravedlivý musí trpět. Podobně jalro postava biblického Satnsona,
stala se i postava Jobova příslovečným symbolem.

Ukázka je vzata z Hlaholské bible, napsané česky hlaholskýrrr písmem v praž-
ském klášteře Na Slovanech. Tento kláštel by|za|ožen Karlem IV. a osazen Slovan-
skými benedilrtýnskými mnichy z charvátského přímoří, kde se udržela tradice
slovanské bohoslužby a hlaholského písma.

(Job 1-3)

Počína j í  sě  kn ihy  Job .  Kap i to l a  p rvá

(1) Bieše muŽ v té zemi, ješto slóve Hus, jménem Job; a bieše muž ten
spťostný a přiemý a bojící sě boha i otchyluje sě ot zlého. (2) I urodilo sě
jest jemu sedm synóv a tři dcery. (3) A bylo jest jměnie jeho sedm tisícóv
ovec a tři tisíce velblúdóv a pět set spřěŽení volóv a pět set oslic a čeledi
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přieliš mnoho. I bieše ten muŽ veliký mezi všemi lidmi, jižto bydléchu na
vzchod slunce.

(4) I scháziechu sě synové jeho spolu a činiechu kvasy v svých domiech,
každý jich na den svój, a posielajíc zváchu tři sestry své, aby jedly a pily
víno s nimi. (5) A když dnové toho kvasu pořiediece sě pominiechu, posláše
k nim Job a posvěcováše jich; a povstana na udnění i ofěrováše obět bohu
zakaŽdého. Neb řiekáše sám k sobě: ,,Snad synové moji hřěšie proti bohu
a něco zlého pomyslé v svých srdcích... A tak činieše Job po všě dni. (6) Pak
jednoho dne, kdyŽ biechu přišli synové boži, aby stáli přěd bohem, zevi se
mezi nimi také Satan; (7) jemuŽ hospodin vece: ,,odkud jdeš?.. JenŽ otpo-
věděv vece: ,,obchodil sem vókol zeměi přěšel sem ji... (8) I vece hospodin
k němu: ,,Zda|i jsi snábděI mého sluhu Joba, a Že jemu nenie rovně na
zemi? Člověk sprostný a přiemý a bojící se boha a otchýle se ot zlého...
(9) JemuŽ otpověděv Satan yece:. ,,Zdali nadarmo Job bojí se boha?
(10) Všaks ty jej ohradil i dóm jeho i všecko zboŽie jeho všady vókol a úsilí
rukú jeho jsi požehnal a jeho jměnie rozplodilo se na zemi. (11) Ale ztáhni
máIo ruku tvú a clotkni se všeho toho, jímž vládne, a uzříš, že jedno k očima
chválí tě... (12) Protož vece hospodin k Satanovi: ,,Toť aj, vše, cožt má,
v tvé ruce jest, jediné na samého neztáhni své ruky!.. I vyjide Satan ot
obličěje božieho.

(13) A když jednoho dne synové jeho i dcery jediechu a pijieclru víno
v domu svého bratra prvorozeného' (14) přijide posel k Jobovi, jenž poče
praviti: ,,Volové oráchu, oslice se pastviechu podlé nich. (15) Přihnavše
Sabei pobrachu všecko a také sluhy tvé zbity jsú mečem, a já sem sám
jediný utekl, abych tobě pověděl... (16) A když ještě ten mluvieše, přijide
druhý a řka: ,,oheň boží spadl s nebe a sehltil jest všěcky ovce i pastuchy,
a já sem jediný sám utekl, abych tobě pověděl... (17) A ještě ten mluvieše,
přijide jiný i vece: ,'Kaldejští' učinivše tři zástupy a zachytivše velblúdy,
zajeli jsú je i tvé panoše jsú mečem zbili, a já sem sám jediný utekl, abych
tobě pověděl... (1B) Ještě ten mluvieše, aj' jiný všed je se praviti: ,,Když
synové tvoji i dcery jediechu a pijiechu víno v domu bratra svého prvoroze-
ného' (19) vnáhle vietr náruživý vyrazil se jest od strany púště i ztroskotal
čtyři úhly domové, jenž zbořiv se zbil jest tvé syny i dcery a zemřeli jsú
všickni, a já sem sám utekl, abych tobě to dal věděti...

(20) Tehdy vstav Job rozeclřě na sobě rúcho své a oholiv hlavu svú
pade na zemi a pomodliv se (21) vece: ,,Náh sem vyšel z břicha mateře mé
a náh se tam zase navrátím. Hospodin dal, hospodin vza|, jakož se jest
hospodinu líbilo, tak se stalo; buď jméno boŽie poŽebnáno. (22) V tom ve
všem neshřěšil jest Job svými rty, anlž co bláznivého promluvil jest proti
bohu.
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l ( a p i t o l a  2

(1) I stalo se jest opět, když jednoho dne přišedše synové boží stáchu
přěd hospodinem, a přišed Satan stáše mezi nimi přěd jeho obličejem,
(2) i řekl jest hospodin k Satanovi: ,,odkud jdeš?.. Jenž otpovědě: ,,obšel
sem zemi i přešel sem ji... (3) I vece hospodin k Satanovi: ,,Snábděl-lis mého
slutru Joba, a že jenru nenie rovně na zemi? Muž sprostný a přiemý a bojící
se boha i otvracuje se ot zlého, a ještě zachovává nevinnost. Ale tys mě
vzbudil proti němu, abych ho smútil nadarmo...(4) JemuŽ otpovědě Satan
a řka: ,,KóŽi zakóži a všecko, což člověk jmá, to za svú duši clá. (5) Ale ješLě
ztáhna ruku tvú dotkniž jeho úst i těla a tehda uzřiš, že toliko v tvář chválí
tě... (6) Protož řekl jest hospodin k Satanovi: ,,Toť již, v tvé moci jest, ale
však tluši zachovaj!..

(7) Protož vyšed Satan ot obličeje božieho rani Joba nežitern najhoršÍm
otzpod noh aŽ do těmene. (B) Jenž svój hnis třěpinú strúháše sedě v záchodě'
(9) I vece jemrr jeho žena: ,,Ještě ty bydlíš v svém splostenstvi? Požehnaje
bohrr i umřiž!.. (10) Jenž vece k ní: ,,Jako jedrra zb|áznivých Žen mluvíš.
Poňaž jsme dobré věci přijímali z ruky boŽíe, proč bychom také zlých věcí
rretrpěli?.. V torn ve všem neshřěšil jest Job svými rty.

(11) Protož uslyšavše třie přietelé Jobovi r.šecko to z|é, coŽ sě bieše
jemu přihodilo' přijidechu každý z svého miesta: Elifat Temarritský a Bal-
dach Suitský a Sofar Naarnatyský; neb sě biechu smluvili, aby sě spolu
sejdúc navštievili jeho i utěšili jej. (12) A kdyŽ zdaleka biechu pozvedli svoji
oči, nepoznachu jeho, a r'zeúpivše jechu sě plakati; a rozedřevše na sobě
rúcho své nasypachu prsti na své hlavy k nebesóm. (13) I usadichu sě s ním
na zeni za sedm dní i za sedm nocí; a iŽádný k němu nemlrrvieše nikterého
slova, neb vidiechu na něm bolest náruživú.

Kap i t o l a  3

(l) Potorn otevřěv Job usta svá zlořečil svérrru dni (2) a řka: (3) ,,Zhyri
|en deno v němž sem se urorlil, a ta noc, v nížto jest ř'ečeno: Počab jest člověk.
(4) Buď ten den obrácen ve tmy a nepýtaj jeho bóh ze svrchku, ani buď
v rozpomínaní, ani projasněn světlostí. (5) omračte jej tmy a stín smrti,
zaměstnaj jej mrákota a buď pohřížen v hořkosti. (6) A tu noc temná búřě
měj a nebuď počterra ve dnech celého roku, aniž buď počterramezi měsieci.
(7) Buď ta noc samotná a ižádné chvály hodná. (B) Zlořečte jí ti, ktož zlořečie
dni a jižto jsú hotovi vzbuditi Leviatana. (9) Zatměny buďte hvězdy její
mrákavú, ať čeká světla, a neuzří arri vzeštie povstávajície zuoře, (10) že
jest nezavřěla dveří břicha, ješto mě jest rrosilo, aniž jest otnesla tohoto
zlého ot oči mú. (11) Proč sem rreumřel v břiše aneb inhed z života vyšed
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nezhynul? (12) Proč sem povÍjan na kolenú? Proč sem přidojován u prsÍ?
(13) Neb již byl bych skončav i mlčal a snem mým byl bych otpočíval
(14) s králi i s rádcemi s zemskými, jižto planie sobě púště, (15) nebo s knie-
Žaty, j1žto vládnťr zlatem a své domy naplnijí střiebrem. (16) Proč sem ne-
zhynul jako nedochódče ještě v životě skryté, anebo jakožto početí v životě,
a neohlédali světla? (17) l{eb tam nemilostiví přestali jsú ot svého búřenie
a tam jsú otpočinuli zstalí úsilím; (1B) i ti' ktož jsú zde vězeli, rovně bez
násilé jsú. Neb jiŽ neslyšie hlasu násilníka. (i9) Malý i veliký tam za rovno
jsú a sluha svoboden ote pána svého. (20) Proč jest biednému dáno světlo
a těm život, ktož v trpkosti své duše jsú? (21) Jižto čakají smrti, ana jim

nepřijde, (22) jakožto ti, ktoŽ vykopávají poklad a radují se úřitně, když
naleznú rov? (23) Tomu každému muži, jehoŽto jest cesta skryta a jehož jest

bóh obklíčil tmami? (24) Dřéve nežli pojiem, otdechnu, a jakoŽto rozvodně-
nie vody, takeŽ jest řvánie mé. (25) Neb ta bázen, jiežto sem se bál, přišla
mi jest; a čeho sem se ustýdal, to mi se jest přihodilo. (26) Však sem vždy
hověl, však sem mlčal, r'šak sem se tišil, a přišlo jest rra mě božie r.ozhněvá.
nie. "

Kap' 1, t Hus: Uz (hebr. 'Uss), krajirra patrrrě v Syrské poušti jižně od Da-
mašku; JoĎ.. bohatý kočovník, řristoricky nezařazený hrdina staré orientální báje ne.
izraelského původu; sprostný a přiemý prostý a přínrý' upřímný; otchgluje sě odvra-
ceje se _ 3 na vzchod slunce na východě (souhrnné označení všech krajin na východ od
Jordánu a Mrtvého moře)

4 kuasg hostiny, hody; iťclr z nich - ío pořiediece sě pomíniechu střídajíce Se' po
Ťadě míjely; posuěcooáše (impert.) iiclr svolával na ně poŽehnání (aby je očistil z jejich
vin); na udnění na úsvitě; o|ěroudše obětoval _ 6 sgnoué boží: patrně bytosti podobné
andělům (jde však o jiný nábož. kult neŽ izraelský); Satan: použito biblického ozna-
čení personifikovaného z|a,lŤebaže bytost takto označená vystupuje v pův. kultu jako
Žalobce _ 7 obchodil sem uókol země obcházel jsem okolo země - 8 lsÍ sndbděI zpozoro.
val jsi; nenie rcaně není rovného _ 9 nadarmo bez příčiny _ 10 ušaks... ohrodÍl však
jsi zabezpeči|; rozplodilo se rozmnožilo se, rozhojnilo se - t7 ztdfuti :tztáhni; iedno
k očima jen naoko _ 72 vgjide (aor.) vyšel

74 se pastvíechu pásly se _ 15 SaÓeť (lat. norn. pl.): Sabejšti, kmen sídlící na jih
od země Jobovy _ 1.7 KaldeišÍí.. Chaldeové, kočovníci v okolí Perského zálivu;
zdstupg houfy; zaieli jsú pochytali, pobrali - 79 ruiružioý silný' prudký; ztroskotalroz-
tříštil' zbořil; zbil iest zabi|

2o rozedřě (aor.) roztrhal, tj. na znamení smutku (podobně oholení hlavy a pad.
nutí na zem) - 22 blázniuého pošetilého, nerozvážného

Kap. 2, 3 abgch smtLtil abych zarmoutil _ 5 v tutiř ti. naoko
7 otzpod.noft od chodidel -8třěpinú střepinou _9 bgdltš setrváváš; u sprostenstuÍ

v prostotě; požehnaie poděkuje _ 70 poňaž poněvadŽ - 11 třie přietelé: rrríněni náčel-
níci okolních kočovných kmenů: E|iÍaz z Teman (krajina v Edomu na východ od
Mrtvého moře), Bildad ze Šuah (v Arábii), Sofar z Na'amah (krajina v Edomu)
_ 1'2 uzeúpiuše zanařikavše - 13 nikteftho nižádného

Kap. 3, 4 napýtaj nevyhledávej; ze surchku z výsosti, z nebes - 5 omračte necltí
zatemní (obscurent); zaměstnai nechť zapln1 - 6 nebuď počtena at není započítána
_8 Leoiatana.. mořskou oblrrdu haclí podoby _ 9 mrdkauú mrákotou; uzeštie východ;
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zuoře s\7tán1 _ 10 ot očí mú (duál) od očÍ mých - 72 povtian chován; přidoiovdn |<a-
jen - 14 planie vzdělávajÍ, obdělávajÍ - 76 nedochódče nedonošený plod; neohlédali
nespatřili _ 17 nemilostitsi bezboŽn1; zstalt znavení - 18 7,sú uězeli by|i ltéznění; rouně
rovněž; ndsíIní.ka utiskovatele - 22 úřitně náramně, rresmÍrně _ 25 sem se uslýdal
ostýchal jsem se, obával jsem se _ 26 sem houěI mě| jsem strpení

( PÍ sEŇ  PÍSNÍ )

Píseň písní je svým původem patrně cyklus milostné, především svatební
písňové lyriky. Do kánonu židovských posvátných knih dostala se Píseň pisní
poměrně pozdě a ještě na počátku našeho letopočtu byly pochybnosti, zda náleží
mezi kanonické knihy oprávněně. Zachraňovála ji tradice autorství krále Šalo-
mouna a její mystický wýklad' kteý jí už dříve otevřel cestu do liturgického čtení
o Židovských velikonocích. S ostatními starozákonními knihami byla Píseň písní
převzata i křeséanskou církvi a opatřena novým mystickým výkladem, podle něhož
ženich je Kristus, nevěsta církev. Básnické obrazy Písně písní jsou rozšířeny po celé
křestanské literatuře a pronikly do duchovní i světslré lyriky také u nás (viz otep
myrry' náš Výbor I, s. 428n.). Také v nové době je Píseň písní Živým zdrojem básnic-
kého zájmu a je často přebásňována (např' S. K. Neumannem' J. Seifertem).

V staročeském překladu Písně písní je zřetelný rozdí] v míře využití emocio-
nálních prvků, především deminutiv, mezi básnicky dokonalým textem nejstarší
redakce a doslovnějším a méně básnickým zněním v redakcích dalších. Nejstarší
překlad _ k němuž má blízko ještě Boskovská bible' odkud je naše ukázka _ jetotiž
těsně spjat s domácí milostnou lyrikou. V pozdějších redakcích naproti tomu je
skladba chápána již mysticky' jak dosvědčují vysvětlující poznámky v textu
některých rukopisů.

(Kap i t o l a  1 )

(1) Polibi mě políbením svých úst, nebo tvé prsi jsú lepšie nežli víno
(2) a vonnějšie než drahé masti. olej prolitý tvé jmě' protoŽ z dievčic

milují tě.
(3) Potrhni mnú po sobě: poběhnem u vóni tvých drahých mastí. Uvedl

mě jest král v své tajné pokoje: obveselíme sě tobě pomniece prsi tvé nad
víno; praví tě milují.

(4) Černá sem, ale |ibezná, dcery jeruzalémské, jako stani cedroví a jako
kóžě Salemonova.

(5) Neroďte sě mně diviti, žet sem smědá, nebot mě jest slunce u barvě
proměnilo. Synové mateře mé váleli sú proti mně a postavili sú mě stráž
strážnú u viniciech, a já sem své vinicě nedobřě ostřiehala.

(6) Ukaž mi toho, jehoŽ miluje dušě má; kde sě paseš, kde léháš v po-
ledne, ať sě nepočnu túlati po stádech tvých tovařišóv.

(7) Ó přěkrásná mezi ženami, neviešJi sebe, vyjdi a beř sě po sledu
stádném a pas své koz|y podlé stavadl pastýřových.
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(8) Jezdciem mým a vozóm faraónským přirovnal sem tě, přietelnice
má.

(9) Krásné sú jahódky tvú lící jako hrdličie, šíje tvá jako spinadla.
(10) Sponky z|até učiníme tobě spojené střiebrem.
(11) Když bieše král v svém pokoji, drahé kořenie mé, ješto slór'e

nardus' dalo jest vóni svú.
(12) Uzel myrry batík mój mně, mezi prsmi mými přěbývati bude.
(13) Hrozen cyprský zmilelec mój mně u viniciech enkadsliých.
(14) Toé jsi krásná, přietelnice má, všěcka jsi krásná; oči tvoji holu.

bičie.
(15) Vešken jsi krásný, choti mój, i lepý; postélka našě ktvúcie,
(16) lemiezi naši cedroví, přidlaženie naše cypresové.

(Kap i t o l a  2 )

(1) Já květ polský a lilium údolnie.
(2) Jakož lilium mezi trním, takež má přietelnicě mezi jinými dcerami.
(3) Jakož jabloň mezi dřievím lesním, takeŽ mój milý mezi syny. Pod

jeho stienem, jehoŽ sem Žádala, seděla sem' a ovotce jeho sladké hrdltr mému.
(4) A vedl mě jest král do vinného pokoje i pořiedil jest ve mně milo-

srdie.
(5) otýkajte mě kvietím, ospěte mě jablky' nebot pro milost nedužÍm.
(6) Levicě jeho pod mú hlavú a pravicě jeho přitulí mě.
(7) Zak|ina.ii vás, dcery jeruzalémské, skrzě srny i jeleny polské, abyšte

nebudily ani kázaly procítiti zmileličcě, dokudŽ sama nechce.
(8) Hlas mého zmilelého, tot ten příde skáčě po horách, přěskakuje

pahorky.
(9) Podoben jest mój zmilelec k srně a k jelenienru kolúchovi; toť on

stojí ob stěnu hlédaje skrzě okéncě, patřě skrzě mřieži.
(10) Zmilelý mój mluví ke mně řka: ,,Vstaň, pospěj, přietelnice má,

holubičko má, výtečná má, poďt
(11) Nebo již jest zima přěšla, přieval přěběhl i odšel,
(12) kvietíčko sě zjevilo v našiej zemi, čas diela v viniciech přišel, hlas

hrdliččin uslyšán jest v našiej zemi,
(13) fíkové dřěvo vydalo jest své zárodky i vinicě ktvúcie daly sú vóni

svú. Vstaň, přietelnice má, choti krásná má, a poďl
(14) Holubičko má, v děrách skalnich a v dúpi zednéj ukaž mi svú tvář;

vzni tvój hlas v mú uší, nebo tvój hlas jest sladký a tvój obličěj krásný...
(15) Zlapajte nám lišencě malé, ješto hubie vinicit Nebo našě vinicě

vzkvetla jest.
(16) Batík mój mně a já jemu, jenž sě pase prostřěd lilium,

ihami byla Píseň písní
výkladem, podle něhoŽ
jsou rozšířeny po celé
také u nás (viz otep
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(17) poňadŽ sě den výší a dolóv sě chýlí stien. Vráti sě, mój zmilelec,
a brrď roven srně a kolúchovi jeleniemu na horách betelských!

(Kap i to l a  3 )

(1) V postélcě méj přěs noc sem hledala, jehož miluje dušě má. Hledala
sem jeho, a nenalezla sem.

(2) Vstanu i vztočím sě po městu, po třiedách i uliciech hlerlajíc, jehož
miluje dušě má; hledala sem jeho, ale nenalezla sem.

(3) Nalezli mě hlásní, jižto střěhli města: ,,ZdaIí ste viděli, jehožto
miluje dušě má?..

(a) Pak maličko když od nich odjidech, nalezech, jehoŽ miluje dušě má.
Lapich jeho a nepustich, dokud sem jeho nedovedla v dóm mateře své,
u pokoj rodilicě mé.

(5) Zaklínaji vás, dcery jeruzalémské, skrzě srny i jeleny polské, abyšte
nebudily ani procítitíkáza|y zmilelici, poňadž sama nechce.

(6) Která jest to, ješto vzcházie přěs púšti jako slúp dymný z véci
vonných myrry i kadila i všelikého drahého prachu?

(7) Tot, posteli Šalomúnovu obstúpilo jest šestdesát najsilnějších hrdin
israhelských.

(8) Všickni držiece mečě a k válkám umělí, a každého meč u jeho bedry
pro strach noční.

(9) Pokoj sobě učinil král Šalomún z dřievie libanského,
(10) v němŽto jest uděIal slúpy střiebrné, |ože z|até, i opal svrchu

i okolo zlatohlavem, od polu milosrdie pro dcery jeruzalémské.
(11) vyjděte a uzřite, dcery Sión, krále Šalomúna v jeho koruně, jíŽto

jest jej korunovala jeho mátě dne jeho oddávanie a ve dne veselé srdcě
jeho.

(Kap i to l a  4 )

(1) Kterak jsi tak velmi krásná, přietelnice má, kterak jsi krásná; oči
tvoji jako holubičiej, kromě toho, co sě vnitř tajÍ. Vlasi tvoji jako stáda
kozie, ješto sú sešly s hory galaádské.

(2) Zubi tvoji jako stáda střižených ovec, ješto sú vzešly z napajadl,
všěcky majíce po dvém jehnec, a jalová nenie mezi nimi.

(3) Jako věnček červený tvá rty a slovce tvé sladké; jako křížěl zrna-
tého jablka, takež i jahódky tvú lící sú, kromě toho, ješto sě vnitř tají.

(4) Jako věžě Davidova šíje tvá, ješto jest udělána s svými erkéři.
Tisíc štÍtóv visÍ na niej i oděnie všěch hrdin.

(5) Tvé prsi sú jako dva jeleni a jako dva srní blížencě, ješto sě pasú
prostřěd lilium,
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(6) dokud sě den v.ýší a dolóv sě chýlí stien. Pójdu na horu, kdeŽ jest
mylTa' a na pahorek, tu, kdež jest kadidlo.

(7) Všěcka jsi krásná, přietelničko má, a poškvrny nenie při tobě.
(8) Poď z Líbana, choti má, pod, budeš korunována z výsosti Amón,

s wchu Seir a Ermón, z jeskyň lvových, s hor pardových.
(9) Ranila si srdce mé, sestřičko má, choti má, ranila si srdce mé jedi-

ným očkem tvým a jediným vláskem tvé šÍje.
(10) Kterak sú přieliš krásné prsi tvé, sestřičko má, choti má; krásné sú

prsi tvé neŽli víno a vóně tvých mastí nade všěchny drahé vóně.
(11) Plást strdi kapající jsta tvá rty, choti má. Stred a mléko pod tvým

jazykem a vóně tvého rúcha jako vóně kadilná.
(12,s Zahrádka súžená sestřička má i chot má, zahrádka súžená, stud-

nicě znamenaná.
(13) Výpusti tvoji: raj jablek zrnatých s ovotcem jablečným. Cypresus

a nardus;
(14) nardus a šafrán, fistula a skořicě se vším dřievím libanským;

myrra a aloe se všěmi prvními mastmi.
(15) Studnicě zahradná, studnicě hluboká živých vod, ješto plovú

bystřě z Libana.
(16) Povstaň, větře puolnoční, a přiď, větře polední, prodmi mu za-

hradu, at plovú vóně drahé jejie.

Kap. 1, 3 potrhni mrut po soDástáhni mne za sebou; prouí spravedlivÍ - 4 stani
cedloul: odchylný překlad lat. tabernacula Cedar : stany Cedarských (tj. kmene
Kédar)' arabských kočovníků v sousedství Palestiny; kóžě Salemonoua.' oďchylný pře-
klad lat. pelles Salomonis : kůže Šalomounovy; půvoďně zde rníněny stanové houně
beduinského kmene Salmá (pro trláskovou blÍzkost spojeno se jménem krále Šalo-
mouna) _ 5 neroďte sě mně diuití nedivte se mi; udleli sú válčili; strd.ž sttdžnt7jako stráŽ
střeŽícÍ (custodes) - 7 neuieš-Ii seDe nevÍš-li to o sobě; po sledu std'dném po stopách
stád; podlé staoadlustanů' _ 8 uozóm |araónským: k faraónovým vozům, které byly sym-
bolem moci a nádhery _ 9 jahódkg toú ltct tvé líce, tváře (genae tuae); spínadla.. druh
šperků (monilia) - 11 nordus.. nard, východoindická rostlina (Nardostachys jatamansii)'
jíž se uŽÍvalo k přípravě vonných mastí (srov. Mk 14'3) - 72 uzel mgrrg svazek ltét-
viček vonné myrrhy (keře Balsamodendron myrrha), který nosily Ženy v záíadÍí;
batí'k mi|ý, miláček - 73 hrozen cgprský: hrozen cyprový (botrus cypri), tj. květenství
vonných květů henny (keře Lawsonia alba, řec. kypros); zmilelec milý' miláček; en-
kadských: míněna oáza Én-gedí v judské poušti při pobřeŽí Mrtvého moře - 75 ktuúcíe
kvetoucí, tj. z květů _ t6 lemíezí trámy; přidlaženie stropy; cgpresoué z cypřišového
dřeva

Kap. 2' 7 polský polní - 3 mezi dřieuím mezi stromovím - 4 do virutého pokoje
do viničnÍho domku (in cellam vinariam); pořiedil jesÍ uspořádal; mílosrdie lásku
(charitatem) - 5 otýkajte zpodpírejt'e, podepřete; ospáÍe obsypejte' obloŽte; pro milost
nedužtm láskou zemdlévám _ 7 ptocttiti procitnouti; zmileličcě milé _ 9 ob stěnu za
stěnou - t0 pospěj pospěš - 13 zdrodkg výhonky _ 74 o dúpi zednéj v rozsedlině zdi
(in caverna maceriae); uzní zazni - 15 zlapajte pochytejte; Iišencě liščátka' lištičky
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_ 16 mně a id' ie.mu: tj. patři - 77 poňadž sě den oýšÍ dokud přibývá drre (donec aspiret
dies); betelsk1iclr.. správně béterských (jejich polohu dnes již nelze určit)

Kap. 3, 2 uztočIm sě po měslu obejdu, zchodím město; po třied.dch ť ulÍciech.. oď-
chylný překlad lat. per vicos et plateas (: po ulicích a po náměstích) _ 4 rodilicě
rodičky _ 8 uměIt vycvičení; u jeho bedrg po jeho boku; pro strach noční proti přÍzra.
kům noci - 9 libanského.. z pohoří Libanon (severně od Palestiny), proslulóho cedro-
vým porostem - 10 opal obepjali zlalohlauem purpurem' šarlatem; od polu milosrdie
uprostřed láska (media charitate) _ 7t dcerg Sión dcery siónské, tj. jeruzalémské;
oddóuanie oddavek, svatby

Kap. 4, 7 s horg ga.Iaddské: GaIád (Gilátl)' pohořÍ na východ od řeky Jordánu
-2 po dtlém iehnec po dvou iehňatech _3 křtžěI skrojek, kousek; zrnatého iablka gra-
nátového jablka _ 4 oěžě Dauidoua: věž krále Davida v Jeruz.alémě' jejÍŽ poloha je
dnes neznámá; s erkéři s baštami (cum proprrgnaculis) _ 8 z výsosti Amón z vrcho]ků
pohoří Amána v Sýrii; s orchu Seir a Ermón.. ŠenÍr, patrně iiŽni část pohoří Antiliba.
non v Sýrii; Hermón (Chermórr)' jeho nejvyššÍ hora na jihu; pcrdouých pardálových
- 11 sÍrdÍ medu; isÍa (duál) jsou; lcadť|nd kadidla _ t2 súžend uzavřená, zamčená;
znamenand zapečetěná - 13 uýpusÍÍ výhonky (emissiones) _ 74 fistula (lat. nom.): mí-
něn aromatický kořen puškvorce (Calamus odoratus); aloe: vonné dřevo indického
stromu Aquilaria agalloctrum _ 75 plovú plynou, tekou - 76 puolnočnt... polední
severní... j iŽn1 (Aquilo... Auster); prod'ni produj' prověj

( JoNÁŠovo  PRoRocTvÍ)

Kniha Jonášova proroctví se liší od ostatních starozákonních knilr, označených
jako proroctví, tím, Že v ní obsah proroctvi zce|a ustupuje vyprávění o osudech
proroka' kteqý neuposlechl hospodinova nepohodlného rozkazlt a hodlal se vyhnout
jeho splnění útěkem. Není to tedy vlastně proroctví, jak bychom mohli soudit
z názvu knihy, ale spíše krátká didaktická povídka.

Počína j í  se  kn i hy  Jonáše  p ro roka

(Kap i to l a  1 )

(1) I stalo se jest slovo božie k Jonášovi' synu Amaty, a řka: (2) ,,Vstaň
a jdi do Niniven, města velikého, a kaŽ v něm' neb vstúpilo jest volánie
zlosti jeho před mě... (3) I vstal jest Jonáš, aby utekl do Tarsu před hospo.
dinem. I šel jest do Jopperr a tu jest na|ez| koráb jdúcÍ do Tarsu; i dal jest
jim nájem a vstúpil naň, aby šel s nimi do Tarsu před obličejem boŽím.
(4) Tehda poslal jest hospodin vietr veliký na moře. I stala se jest búře
veliká na moři a koráb tápáše ústavně. (5) I vzbáchu se korábníci a Yzvo-
lachu muŽie k bohu svému a uvrhli sú orudie' kteúŽ biechu v korábě,
u moře' aby se oblehčil od nich; ale Jonáš sšel jest do vnitřností korábových
i poče tu spáti dřiemaním velikým a těžkým. (6) I přistúpil jest k němu
zprávce korábový a řekl jest jemu:,,I co tě dřiemanie trápí? Vstaň a vzývaj
boha tvého, zdalit snad rozmyslÍ se buoh o nás a nezahynem... (7) I vece
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muž k tovařiši svému: ,,Poďte a vrzme losy a zvieme' proč by se nám to z|é
dálo... I vrhli sú losy a spadl jest los na Jonáše. (8) I vecechu k němu:
,,Pověz nám, pro koho to zlé jest nám, kteqý jest obchod tvój a která jest
země tvá a kam jdeš neb z kterého lidu jsi ty?.. (9) I řekl jest k nim: ,,Židie
jsem a pána boha nebeského já se bojím, jenŽto jest učinil moře i zemi.,,
(10) I báli sú se bázní velikú ti mužie a řekli sú k němu: ,,Co jsi učinil?..
Protož poznali sú to mužie na něm' ež před obličejem boŽím jest utiekal,
neb jest byl jim pověděl Jonáš. (11) I vecechu k němu: ,,Co tobě učiníme,
a přestane moře od nás?.. Neb moře jdieše a nadýmáše se na ně. (12) I vece
k nim: ,,Vezměte mě a vrzte mě v moře, a přestanet moře od vás. Neb vědě
já, ež pro mě búře tato veliká přišla jest na vy... (13) I ploviechu muŽie zase,
aby se vrátili k zemi, i nemožiechu, neb moře jdieše a nadýmáše se na ně.
(14) I volali sú k hospodinu a řekli sú: ,,Prosímeť, hospodine, abychme neza-
hynuli v bezživotí muže tohoto; a nedávaj na ny krve nevinné, neb ty,
hospodine, jakož si chtěl, tak si učinil... (15) I vzali sú Jonáše i vrhli sú ho
u moře. A přestalo jest moře od búřenie svého. (16) I báli sú se mužie bázní
velikú hospodina a obětovali sú oběti hospodinu a slíbili sú sliby.

( Kap i t o l a  2 )

(1) I připravil jest hospodin rybu velikú' aby pohltila Jonáše. A byl jest
Jonáš v břiše ryby tři dni a tři noci. (2) I modlil se jest Jonáš ku pánu bohu
svému z břicha ryby (3) a řka: ,,Volal sem k hospodinu z zamucenie mého,
i uslyšal jest mě hospodin. Z břicha pekelného volal sem, a uslyšal jest hlas
mój. (a) Uvrhl si mě do hlubiny v srdce moře a řeka mě jest oklíčila.
Všecky vlny tvé i klokoči tvoji nade mnú sú šli' (5) a já sem řek|: ,ZavrŽen
sem od obezřenie očí tvú, ale však opět uzřím chrám svatý tvój.. (6) oklí-
čily sú mě vody aŽ do duše mé, propast ohradila jest mě, moře přikrylo jest
hlavu mú. (7) K koncóm hor sstúpil sem, závory zemské zavŤe|y sú mě na
věky. A povzdvihneš z porušenie život mój, pane bože mój. (B) Když súŽena
bieše ve mně duše má, na hospodina sem vzpomanul, aby přišla k tobě
modlitba má, k chrámu svatému tvému. (9) JiŽto ostřiehají marnosti
nadarmo' milosrdenstvie své opúštie. (10) Ale já v hlasu chváIy obětovati
budu tobě; coŽ koli sem slíbil, splním za spasenie mé v hospodinu...(11) I řekl
jest hospodin rybě: ,,Vyvrať jehot.. I vyvrátila jest Jonáše na zemi.

( Kap i t o l a  3 )

(1) I stalo se jest slovo božie k Jonášovi po druhé a řka: (2) ,,Vstana
jdiŽ do Niniven, města velikého, a kaž v něm kázanie, ješto já mluvím
k tobě... (3) I vstal jest Jonáš i šel jest do Niniven podló slova boŽieho;
a Ninive bieše město veliké cesty se tři dni. (4) I poče Jonáš vcházeti do
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města jednoho dne i volal jest a řka: ,,Ještě čtyřidceti dnÍ a Ninive se pod-
wátí... (5) I uvěřili sú muŽie ninivitští hospodinu. I přikázali sú puost
a oděli sú se v pytle ocl větčieho až do menšieho. (6) I doŠlo jest slovo až ke
králi ninivitskému; i vstal jest z stolice své a odvrhl jest rúcho své od sebe
i oblékl se jest v pytel a sedl jest v popele; (7) i volal a řka v Ninive z úst
králových a kniežat jeho řka: ,,Lidé i dobytčatao volové i bravové, neokú-
šejte ničehož, ani paseni buďte, a vody nepíte, (B) a přikryti buďte lidé
i skuot, at volají k hospodintr v síle, a obrať se muŽ od cesty své zlé a od
nepravosti, kterážto jest v rukú jich. (9) Kto je vie, zda se obrátí, a odpustÍ
buoh a navrátí se od prchánie hněvu svého a nezahyneme... (10) I uzřel jest
hospodin skutek jich, že sú se obrátili od své cesty zIé. I smiloval se jest nad
zlostÍ, jižto jest byl mluvil, aby učinil jim, a neučinil jest.

( Kap i t o l a  4 )

(1) I steskl jest sobě Jonáš steštěním velikým a rozhněval se jest.
(2) A modlil se jest k hospodinu i řekl jest: ,,Prosím, hospodine, čili nenie
toto slovo mé, když sem ještě v své zemi byl? A protož sem toho i hledal,
abych utekl do Tarsu; neb vědě, eŽ si ty buoh milosrdný a milostivý i trpě-
livý a mnohého smilovánie a slitovánie maje nad zlostí. (3) A již' hospodine,
prosímť, vezmi duši mú, nebo lepšie jest mně smrt nežli život... (4) I vece
hospodin: ,,Co se zdá, dobře-li ty se hněváš, Jonáši?.. (5) I vyšel jest Jonáš
z města i posadil se jest proti straně na vzchod slunce města. I učinil jest tu
sám sobě stánek a sedieše pod ním v stienu, donidŽ by neuzřel, co se stane
městu. (6) I připravil jest pán buoh břečtan a vzrostl jest nad hlavu Joná.
šovu, aby byl stien nad hlavú jeho a aby chránil jeho od vedra, neb se bieše
upracoval. I obveselil se jest Jonáš nad břečtanem veselím velikým.
(7) I připravil jest pán buoh črva od počátka svítanie nazajtřie i udeřil jest
břečtánek a usechl jest. (8) A kdyŽ jest vzešlo slunce, přikázal jest hospodin
větru horkému a žhúciemu, i udeřilo jest slunce na hlavu Jonášovu i páléše
jej vedro. I Žádáše Jonáš duši své, aby umřela, a řka: ,,Lépe mi jest umřieti
nežli živu býti... (9) I řekl jest hospodin k Jonášovi: ,,Zdá-lit se, Jonáši, ež
se ty dobře hněváš z břečtana?.. I vece Jonáš: ,,Dobře se hněvám já až do
smrtit.. (10) I vece hospodin: ,,Ty samého želéš břečtana, z něhoŽto jsi ne-
usiloval, ani jsi ty toho neučinil, aby vzrostl, jenžto jest pod jednú se nocí
narodil a pod jednú nocí zahynul. (11) A velíš mně pak neodpustiti Ninive,
městu velikému, v němžto jest viece než dvadceti ke stu tisícóv lidí, jiŽto
nevědie, co jest mezi pravici a mezi levicí, a dobytek mnohý. Ale odpustím
a smiluji se nad nimi, nebo veliké jest jméno mé...

Kap. 1' l k Joncišoui, sgnu Amatg.. Jonáš, jeden z tzv. malých proroků izrael.
ských (asi z 8. stol. př. n. l.)' pocházel z kmene Zabulon v Galileji a jeho otec se jme-
noval Amata -2 d.o Niniuen (řec. akuz.): do Ninive, slavného asyrského města na výctr.
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břehu řeky Tigris, naproti dnešnímu Mosulu; zlostí z|ých skutků - 3 do Tarsu: jde
zde o zámořskou krajirru, snad až v dnešnim jit.rozáp: Španělsku, bohatou na kovy; do
Joppen (řec. akuz.): do Joppe, tj. do JaÍty, přístavirího města při Středozemním
moři r'e střední Palestině; ruiiem pop|atek za plavbu - 4 ttipdše (imperf.) ústauně
potápěl se ustavičně (periclitabatur conteri) - 5 ozbdchu se (aor.) začali se bát, ulekli
se; orudie náčiní; do unitřností kordbouých <1o vnitřku korábu _ 6 zprdvce kordbouý ve.
litel korábu, kapitán; rczmgslt se rozpomene se - 8 obchod záleŽitosti' zájmy _ I0 ež Že
-77 přestane... od nds nechá násnapokoji; nadýmdše sevzdouvalo se _ 12 uěděvím;
na Ug na vás - 13 plouiechu,.. zo.se pluli zpět _14u bezžiootí při smrti (in anima);
neddoaj na ry1 kroe neuinné nesvaluj na nás vinu za prolití nevinné krve

Kap. 2, 3 z zamúcenie ze zármlltku - 4 klokočí vlry (gurgites) - 5 od obezřeníe oč't
Íuúodpohledutvýchočí,ztvýchočí_6 ohradilaiesÍobklopila _ 7 k koncóm k spod-
kům (ad extrema); z porušeníe ze zničenÍ

Kap. 3, 3 se tři dnť na tři dny - 4 se podordÍí bude vyvráceno _ 5 od uětčieho až
do menšieho (podle lat. a majore usque ad minorem) od největŠího aŽ do nejmenšího
_ 8 obrať se at se odvrátí _ 9 od prchdnie od prchlivosti

Kap' 4, I steštěním steskem, trápením -2 čili zďa|i; sem iledal pokoušel, sna-
Žil jsem se; nad zlostt nad' zlobou, špatností - 5 na uzchod slunce výchoďn1; donidž
dokud _ 7 připrauil 1esÍ nastroji|; udeřil 7esÍ napadl _ 9 z břečtana kvůli břečtanu
_ 70 z něhožto ;sí neusťloual s nímŽ jsi neměl práci _ 1L duadceti ke sÍu sto dvacet; neÓo
neboť

( J A N o v A  P A Š  I J E )

Ježíšovo umučeni bylo vedle jeho narození nejčastějšim motivem středověkého
umění, zvláště výtvarného (srov. např. cykly oltářních obrazů tzv. Vyšebrodského
a Třeboňského mistra ze 14. století). Vyprávění Janova evangelia o této události
bylo středověkýn lidem obecně známo především z velkopátečních pašijí. Ty spolu
s pašijovými texty ostatních evangelií, tvořícími součást liturgie předvelikonočního
týdne, byly i základem lidových pašijových her, jejichž tradice se udrŽuje od středo-
věku rnísty aŽ podnes.

(Jan 18-19)

(Kap i t o l a  18 )

(1) To když povědě JeŽÍš, šel jest s učedlníky svými přěs prúd Cedrový,
kdežto bieše zahrada, v nižto vjide i učedlníci jeho. (2) A vědieše Jidáš, jenŽ
ho zrazováše, miesto to, neb Ježíš často vcházieše tam s učedlníky svými.
(3) Tehdy' když Jidáš bieše vzal zástup a od biskupóv a od zákonníkóv
sluhy, přijide tam s laternami a s pochodněmi a s oděním. (4) Tehdy Ježíš
věda všěcky věci, kteréž příštie biechu na něho, pojide proti nim a vecě jim:

,,Koho hledáte?.. (5) odpověděchu: ,,Ježíšě Nazaretského... Vecě jim Ježíš:
,,Já sem...A stáše i Jidáš, jenž ho zrazováše, s nimi. (6) Proto, že jim jest
řekl: ,,Já sem,.. odjidechu zpět a padechu na zemi. (7) Tehdy opět otáza jich
Ježíš: ,,Koho hledáte?.. A oni řekli sú: ,,Ježíšě Nazaretského... (8) odpovědě
jim: ,,Řekl sem vám' Že já sem. Protož poněvadž rnne hledáte' nechte těchto
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odjíti... (9) Aby sě rraplnila řěč' kterúŽ jest řekl, Že ,,kterés mi dal, neztratil
sem Z nich ižádného... (10) Tehdy Šimon Petr maje meč vytrže jej i zbi
sluhu biskupova a uťa ucho jeho pravé; a bieše jméno sluzě Malchus.
(11) Protož vecě Ježiš Petrovi: ,,Pusť meč v noŽnicět Kalich, kterýž mně
jest dal otec, nechceš, abych pil jej?..

(12) Tehdy zástup a služebníci popadechu Ježíšě a svázachu. (13) I při-
vedechu jej k Annášovi najprvé, neb bieše test Kaifášóv, jenŽ biskupem
toho léta bieše. (14) A bieše Kaifáš, jenŽ radu bieše dal Židóm, že jest
úžitečné, aby jeden člověk umřěl za lid, a netoliko za|id, ale aby syny božie
shromazdil v jednotu. (15) A jdieše po Ježíšovi Širnon Petr a jiný učedlník.
A ten učedlník známý bieše biskupovi, i vjide s JeŽíšem do sieni biskupovy.
(16) Ale Petr stáše ve dveřích vně. Tehdy vyjide jiný ten učedlník, jenŽ
bieše známý biskupovi, i řekl jest vrátnéj, a uvede Petra. (17) Tehdy vecě
Petrovi dievka vrátná: ,,Zda|ii ty si z učedlníkóv človělra tohoto?.. Vecě on:
,,Nejsem... (18) I stáchu sluhy a úřědníci u uhlé, nebo zima bieše, a shřievá.
chu sě; a bieše s nimi i Petr stoje a hřějieše sě. (19) Tehdy biskup tázáše
JeŽíšě o učedlníciech a o učení jeho. (20) odpovědě jemu Ježíš: ,,Já zěvné
mluvil sem světu; já sem vždycky učil v školách a v chrámě, kdežto všickni
Židé scházějí sě, a v skrýši sem nemluvil nic. (21) Co mne tiežeš? otěž těch,
kteří sú slyšěli, co Sem mluvil jim! Aj' tiť vědie, co Sem já pravil... (22) To
když povědě, jeden při tom stoje z služebníkóv da políček Ježíšovi řka:
,,Tak-li odpoviedáš biskupovi?.. (23) odpovědě jemu JeŽíš: ,,Ač sem zle
promluvil, svědečstvie vydaj o zlém; a pakli dobřě, pr'oč mě tepeš?..
(24) I posla jej Annáš k Kaifášovi biskupovi. (25) A bieše Šimon Petr stoje
a hřějieše sě. ProtoŽ řekli sú jemu: ,,Zda|i i ty z učedlníkóv jeho jsi?..Zapřě
on a vecě: ,,I.{ejsem... (26) Vecě jeden z s]úh biskupa, přietel toho, jehož Petr
utal ucho:,,Však sem já tě viděl v zahradě s nÍm... (27) Tehdy opět zapřěI
jest Petr, a ihned kokot zazpieva.

(28) Tehdy přivedechu Ježíšě od Kaifášě na radní dóm; a bieše ráno.
A oni sú nevešli v radní dóm, aby sebe nepoškvrnili, ale aby jedli beránka.
(29) Tehdy vyjide Pilát k nim ven a vecě jim: ,,Kterú žalobu vedete proti
člověku tomuto?.. (30) odpověděli sú a řekli sú jemu: ,,Byť tento nebyl
zločinitel, nedali bychom jeho tobě. (31) Tehdy vecě jim Pilát: ,,Vezměte
vy jej a podlé zákona vašeho suďte ho... Protož řekli sú Židé: ,,Nám neslušie
zabíti Žádného... (32) Aby sě řěč JeŽlšova naplnila, kterúž jest řekl zna'me-
rrajíce, kterú smrtí by měl umřieti. (33) Tehdy vjide v dóm Pilát a povolav
JeŽišě vecě jemu: ,,Ty-li jsi král židovský?.. (34) odpovědě jemu JeŽíš:
,,Sám od sebe to dieš, čili jiní pravili sú tobě o mně?.. (35) odpovědě Pilát:
,,Zda|i já Žid sem? Lid tvój a biskupové tvoji dali sú mi tě. Cos učinil?..
(36) odpovědě Ježíš: ,,Královstvie mé nenie s tohoto světa; byť královstvie
mé bylo s tohoto světa, služebníci moji jistě bránili by mne, abych nebyl dán
Židóm: ale královstvie mé nenie odsud... (37) ProtoŽ řekl jemu Pilát:,,Tehdy
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král si ty?.. odpovědě Ježíš: ,,Ty dieš, že já král sem; já sem na to narodil sě
a k tomu sem přišel na svět, abych svědectvie vydal pravdě. Každý,ktoŽ
jest z pravdy, slyši hlas mój... (38) Vecě jemu Pilát: ,,Co jest pravda?..
A když to povědě, opět vyjide k Židóm a vecě jim: ,,Já Žádné nenalézám na
něrn viny. (39) Ale jest obyčěj, abych vám jednoho pustil na Velikú noc,
protoŽ, chcete-li, pustím vám krále židovského?.. (40) Zvolachu opět
všickni řkúce: ,,Ne toho, ale Barrabášě!.. A bieše Barrabáš lotr.

(Kap i to la  19)

(1) Protož tehdy skrúti Pilát Ježíšě a bičoval jest. (2) A rytieři spletše
korunu z trnie vložichu na hlavu jeho a rúchem zlatohlavovým oděchu jej.
(3) A přicháziechu k němu a řiekáchu: ,'Zdráv, králi Židovský!..a dáváchu
jemu políčk5l.

(4) I vyjide Pilát opět ven a vecě jim: ,,Aj, vyvedut ho vám ven, abyste
poznali, že na něm nižádné viny nenalézám.,, (5) Tehdy vyjide Ježíš nesa
trnovú korunu a zlatohlavové rúcho; i vecě jim: ,,Aj, člověk!.. (6) Protož
když uzřěchu biskupové ho a služebníci, voláchu řkúce: ,,Ukřižuj, ukřižuj
ho!.. Vecě jim Pilát: ',Vezměte vy ho a ukřižujte, neb já nenalézám na něm
viny... (7) odpověděchu jemu Židé: ,,My zákon máme a podlé zákona má
umřieti, neb sě jest synem božím činil... (B) Tehdy když uslyšě Pilát tu ř.ěč,
viece bál sě jest. (9) A všel jest v dóm radní a opět vecě JeŽíšovi: ,,odkud si
ty?.. Ale Ježíš odpověrli nedal jest jemu. (10) Protož vecě jemu Pilát: ,,Mně
nemluvíš, nevieš, že moc mám ukřižovati tě a moc mám pustiti tě?.. (11) od-
povědě JeŽíš: ,,Neměl by moci proti mně žádné, by tobě nebylo dáno shóry.
ProtoŽ kto mě jest clal tobě, větší hřiech má... (12) A od té chvíle hledáše
Pilát propustiti ho, a|eŽidé voláchu: ,,Pustiš-li tohoto, nejsi přietel ciesařóv;
neb každý, ktož sě králem činí, protiví sě císaři... (13) Tehdy Pilát, když
uslyšě ty řěči, vyvede ven Ježíšě i sěde na stolici sťrdnéj na miestě, jenž slóve
Likostratos a židovsky Gabata. (14) A to sě dějieše v pátek přěd Velikú nocí
jako v šestú hodinu. I vecě u Žiadm Pilát: ,,Aj, král váš!.. (15) A oni
voláchu: ,,Ukřižuj jej!.. I vecě jim Pilát: ,,Králeť vašeho ukřižuji?.. odpově.
děchu biskupové: ,,Nemáme krále, jedno ciesařě!.. (16) Protož tehdy dal
jest jim jeho, aby byl ukřižován. Tehdy sú vzěli Ježíšě i vyvedli.

(17) A nesa sobě kříž vyšel jest na to miesto, ješto slóve popravné,
židovsky Golgata, (18) kdež sú ukřižovali ho a s ním jiná dva s uobú stranú,
ale u prostřědku Ježíšě. (19) A napsal jest i vinu jeho Pilát a položil na kříži
svrchu. A bieše psáno: Ježiš Nazaretský, král židovský. (20) A to písmo
mnozí sú čtli z Židóv, nebo blizko bieše miesto, kdežto ukřižován bieše
Ježíš; a bieše psáno Židovsky a řečsky a latíně. (21) ProtoŽ pravieclru
Pilátovi biskupové židovští: ,,Neroď psáti: Král židovský, ale on jest řekl:
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Král sem židovský... (22) odpovědě Pilát: ,,Co sem psal, psal sem... (23)
Tehdy rytieři, když sú ukřižovali jeho, vzěli sú rúcho jeho - a učinili sú čtyři
diely, kaŽdému rytieři diel - a sukni. A bieše sukně nešitá, se svrchku setkaná
skrzě. (24) ProtoŽ řekli sú sami k sobě: ,,Nerozdělujme jie, ale losujme o ni,
čie bude... Aby sě naplnilo, jenž die: Dělili sú rúcho mé sobě a na rúcho mé
pustili sú losy. A rytieři zajisté ty věci učinili sú.

(25) I stáše podlé křížě Ježišova mátě jeho a sestra mateře jeho, Maria
Kleofé, a Maria Magdalena. (26) Tehdy když uzřě Ježíš matku a učedlníka
stojícieho, jehož milováše Ježíš, vecě mateři svéjz,,Ženo, aj, syn tvójl..
(27) Potom vecě učedlníkovi: ,,Aj, matka tvát.. A v tej hodině přijal j i

učedlník za svú. (28) Potom věda JežÍš, že jiŽ všěcky věci dokonány sú, aby
sě naplnilo písmo, dě; ,,Žíezním... (29) A tu bieše osudie postaveno octa plno.
A oni húbu plnú octa yzopem obloživše, podáváchu ustóm jeho. (30) Tehdy
když bieše přijal JeŽíš ocet, řekl: ,,Dokonáno jest... A nakloniv hlavu dal
jesti duch.

Kap. 18, 1 přěs prúd Cedtový: za potok Cedron, který protéká údolím na vých.
straně Jeruzaléma; zahrada: olivová zahrada Getsemane na úpatÍ olivetské hory;
oiide (aol) vešel - 2 uědieše (imperf.) zna|; Jidtiš: jeden z původních 12 učedníků
Ježíšových _3 odbiskupóu: od velekněŽí židovských; od zdkonnÍkóu.. od farizejů, v.
pozn. k Mat. 5,20 na s. 456; s laternami s lucernami; s oděním s výzbroií' se zbraně.
nri_4 přtštie ÓÍeclru (imperf.) mělypřijít; poiÍde (aor.) popošel - 9 kterúž iest řek|:
srov. Jan 6,39 _ 10 Šimon PeÍr.. přední z 12 Jež1šových učedníků (apoštolů); zÓÍ
udeřil - 17 pusť.., v nožnícě vloŽ zpét do pochvy

13 /c ÁrrndšouÍ.. jeruzalémský velekněz (6.15 n. l.); ÍesÍ tchán; Kai|dšóu: Josef'
Kaifáš' od r. 18 n. l. nástupce Annášův v úřadě velekněze _ t4 abg shtomazdil v ied-
noÍu aby sjednotil _20 u školdch.. v synagogách' tj. v bohosluŽebných shromaŽdištich'
jeŽ sloužila současně jako školy a jako soudní síně - 21 otěž oLaŽ se - 26 přietel pÍL-
buzný (cognatus) _27 kokot kohout

28 na radnt dóm: do úřednÍ budovy řlmských místodržících' patrně v hradu
Antonia v sousedství jeruzalémského chrámu (in praetorium); abg jedli berdnka: tj.
aby mohli jíst beránka' jak vyŽadoval Židovský předpis na svátek velikonoc -29 og.
iťde vyšel; PÍlcÍÍ.. Pontius Pilatus, pátý mistodrŽicí y řÍmské provincii Judea (asi
26-36 n. l.) - 30 zločinitel zločinec - 32 znamenaitce oznamuje (signiffcans); srov.
Mat. 16'21 - 39 na Veliktl noc o velikonocích - 40 Barrabdš.. podněcovatel nepokojů
proti řimské vládě v Judeji

Kap. 19, 7 skrúti (aor.) spouta|,sváza|_2 rgÍÍeřÍ vojáci, řÍmští legion áÍi; zlatohlauo.
uým nachovým' šarlatovým - 11 jest dal vydal - 72 ctsaři: tj. cÍsaři římskému' jímž
byl tehdy Tiberius (vládl 14-37 n. l.) - 13 Likosfuatos... Gabata: lithostrótos (řec.)'
gabbata (hebr.)' vnější' kameny dlážděné nádvořÍ mÍstodrŽitelského paláce _ 74
u šestú hodinu: okolo poledne (denní hodiny se počítaly od rána)

77 Golgata: Golgota (hebr.)' Calvaria (lat.)' popraviště na skalnatém pahorku
při severních hradbách Jeruzaléma _ 20 pismo nápis; laÍÍně latinsky _ 21 neroď psdti
nepiš - 23 rúcho'.. a sukni: zde patrně svrchní přehoz, spínaný na rameni sponou'
který se oblékal přes sukni (podobnou košili)' sahající až po kotniky a přepásanou
v pase; nešíÍcÍ nesešívaná; .se surchku setkand' sktzě oď vrchu utkaná vcelku (desuper
contexta per tot,rrm)'- 24 ienž die..srov. Ž'.2l,79; pusÍÍlť hodil i
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25 Maria Kleofé: Maria Kleofášova, jedna z žen, které provázely Ježíše už
z Galileje; Maria Magdalena: NÍaria z Magdaly v Galileji' na záp. pobřeŽí Gene-
zaretského jezera _26 učedlntka; Jana, syna Zebedeova' pozděišího evangelistu

28 abg sě naplnilo písmo: srov. Ž. 68,22 _ 29 osudie nádoba; gzopem obložiuše:
na větvičkách yzopu; srov. pozn. k Ž. 5o,9 na s. 452 - 30 dal jesÍi vydal, vypusti

(PAvLovo oBRÁcENÍ)

Novozákonní kniha Skutků apoštolskýclr navazuje na vyprávění evangelii.
Jejím obsahem je šíření křestanského učení z původního jeruzalémského centra
mezi palestinskými Zidy a odtud dále po středomořském pobřeží k pohanům.
Příběh obrácení původního židovského pronásledovatele křestanů Savla z Tarsu
tvoff uzlový bod v této historii o rozšiřování křestanství, protože Šavel se stal nejen
Pavlem a křestanem, ale i hlavním iniciátorem hlásání dosud židovského křestan-
ství mezi pohany.

(Skutky 9)

(1) Ale Šavel, ještě dychtě hrózami a bitími proti učedlníkóm páně,
přistúpil ke kniežeti kněžskému (2) i uprosil ot něho listy do Damašku
k sboróm židovským, aby nalezl-li by které té cesty muŽe a ženy, svázané
přivedl do Jeruzaléma. (3) A když cestu činieše, přihodilo se, Že přibližováše
se k Damašku; a ihned obklíčilo jej světlo s nebe. (a) A pad na zemi slyšal
hlas řkúcí jemu: ,,Šavle, Šavle, co mi se protivíš?.. (5) Jenžto řekl: ,,Kto jsi,
pane?.. A on: ,,Já jsem JežÍš Nazaretský, jemuž ty se protivíš. Tvrdo jest
tobě proti ostnu zpiečiti se... (6) A on třesa se a divě se řekl: ,,Pane, co mi
kážeš činiti?.. (7) A pán k němu: ,,Vstaň a vejdi do města a povědieno bude
tobě, co ty máš činiti...Ale muŽie ti,kteřiŽjdiechu s ním' stáchu zstrašeni
jsúce, slyšiece zajisté hlas, ale nižádného nevidúce. (8) I vstal Šavel s země
a otevřev oči nic nevidieše. A mezi rukama jeho táhnúce uvedli do Damašku.
(9) I byl tři dni nevida a nejedl ani pil.

(10) A bieše jeden učedlník v Damašku, jménem Ananiáš, i řekl k němu
u vidění pán: , ,Ananiáši!. .A on vece: , ,Aj,  já, pane!..  (11) A pán k němu:
,,Vstana jdi do ulice, jenž slóve Pravá, a hledaj v domu Judově Šavla,
jménem Tarsenského' neb aj, modlíť sel (12) A vidíť muže' Ananiáše jmé-
nem, vcházejÍcieho a vkládajícieho jemu ruce, aby zrak přijal... (13) I otpo-
věděl jest Ananiáš: ,,Pane, slyšal sem ot mnohých o muži tom, kterak
mnohé zlé věci svatým tvým učinil v Jeruzalémě. (14) A tent má moc ot
kniežat kněžských svazovati všecky, kteřÍŽ vzývají jméno tvé... (15) I řekl
k němu pán: ,,Jdi, neb osudie vyvolené jest mi tento, aby nesl jméno mé
před králi a před pohany i před syny israhelskými. (16) Já zajisté llkáži
jemu, kterak mnohé věci on musí trpěti pro jméno mé...(17) I otšél Ananiáš
a všél do domu a vkládaje jemu ruce řekl: ,,Šavle, bratře, pán Ježíš poslal
mě, jenž se rrkázal tobě na cestě, jÍŽtos šéI, aby r'iděI a naplněn byl duchem
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svatým... (18) A ihrretl spadly s óčí jeho jakožto lupiny a viděnie přijal.
A vstav pokřstěn jest. (19) A kdyŽ přijal pokrm, posilnil se jest. I byl
s učedlníky,kteiiž biechu v Damašku, přes několik dnóv. (20) A ihned všed
do sboróv kázáše Ježíše, že on jest syn boŽí. (21) I diviechu se všickni, kteříŽ
jeho slyšiechu, a praviechu: ,,Však jest tento, jenž vybíjieše v Jeruzalémě
ty, kteřiž vzýváchu jméno toto; a sem jest k tomu přišél, aby je svieŽe
přivedl k kniežatóm kněžským.,, (22) Ale Šavel mnoho viece rozmáháše se
a hanieše Židy, kteříž bydléchu v Damašku, potvrzuje, Že tento jest Kristus.

(23) A kdyŽ se naplnili dnové mnozí, radu učinili Židé, aby jeho zabili.
(24) Ale známi učiněni jsú Šavlovi úkladové jich. A ostřieháchu i bran ve
dne i v noci, aby ho zabili. (25) Ale vzemše ho učedlníci jeho v noci přes zed
pustili ho spustivše v koši. (26) A když př'išél do Jeruzaléma, pokúšieše se
přivinúti k učedlníkóm, a všickni bojiechu se jeho nevěřiece, že by byl
učedlníkem. (27) Ale Barnabáš pojem jeho vedl k apoštolóm a vypravil jim,
kterak by na cestě viděl pána a Že mluvil jest jenru a kterak v Damašku
věrně činil ve jménu Ježíšovu. (2B) I bieše s nimi vchodě i vychodě v Jeruza-
lémě, věrně čině ve jménu páně. (29) Mluvieše také s pohany a hádáše se
s Řeky, ale oni hledáchu ho zabiti. (30) To když poznachu bratřie, provodili
sťr ho do Cezaree a pustili ho do Tarsu.

1 Šauel (Saulus): původnÍ jméno apoštola Pavla před' obrácením; dgchtě lsa
udýchán' soptě (spirans); hrózami ukrutenstvími; ke kniežeti kněžskému k nejvyššÍmu
knězi Židovskému - 2 uptosil vyprosil si; ilo Damašku: do hlavnÍho města římské
provincie Syria; /c sboróm židouským k náboženským obcÍm Židovským (ad syna.
gogas); té cestg té vÍry, tj. křesťanské _ 5 zpíečiti se zpěčovati se, vzpÍrati se (calci-
trare) - 8 mezi tukama za ruce (ad manus) - 9 aní pil ani nepil

10 Ananidš.. blÍŽe neznámý Ježíšův učedník, podle tradice pozdějši biskup
v Damašku _7t Praud.: Přímá (Rectus), dodnes zachovaná asi 2 km dlouhá starověká
tepna města; u domu Judouě: osoba blÍže neznámá; Šaola, jménem Tarsenského.. podle
rodiště Šavlova, jímž byl Tarsos (lat. Tarsus), řecké město na jihu Malé Asie při
Středozemním moři, s početnou Židovskou kolonií _ 75 osudie nádoba, nástroj
_ 77 otšél odešel; abg viděI abys viděl _ 78 luping šupiny, slupky (squamae) - 22
mnoho viece tozmdhrÍše se (imperf.) mnohem více si získával lidi; lranieše zahanboval

24 ostřiehtichu (imperf') střehli _ 25 ozemše vzavše _ 26 se přiviru1ti připojiti se
_ 27 BarnabcÍš.. Ježíšův učedník a druh Šavlův, spolu s nÍm později přijatý mezi
apoštoly; poiem pojav, ýzayi ugprauil pověděl; kterak bg... viděI jak viděl, že viděl -
28 uchodě i vgchodě vcházeje i vycházejc _ 29 hleddchu pokoušeli se - 30 prooodili sú
vyprovodili; do Cezaree: Caesarea Maritima (tj. přÍmořská)' přístavní město na se.
veru Palestiny, sídlo římských mistodrŽícÍch v Judeji

( NEBESKÝ  JBRUZALÉM)

Janovo Zjeveni neboli Apokalypsa je závěrečnou knihou Nového zákona.
Tematicky vychází téměř zce|a ze starozákonních proroků a je samo básnickým
proroctvím. Vzniklo po pádu Jeruzaléma a po porážce židovského povstání proti
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a viděnie přijal.
nil se jest. I byl

. (20) A ihned všed
se všickni, kteÍíž

ieše v Jeruzalémě
přišéI' aby je svieže
viece rozmáháše se

Římanům v r. 70 n. l. Jeho předmětem je vidění obnovy Jeruzaléma, daleko skvě.
lejšího, než byl Jeruzalém staý, pod vládou Mesiáše, kteý za\oŽi tisícileté králov.
ství. obsah pioroctví byl tedypůvodně zcela pozemský. Mystickývýklad je pozdější,
z doby, kdý bylo Janovo Z.eyeni přijato mezi křestanské kanonické texty a kdy
bylo v jeho obsahu spatřováno vidění budoucnosti křestanstva.- 

Výkladu Janova Zjeveni bylo ve středověké literatuře věnováno mnoho
pozornósti. U nás se jím-zabýval např. Jakoubek ze Stříbra (srov. zde v 1. sv. na
s. zso;. Za husitství a později za reformace byly některé části Apokalypsy (např.
vidění nevěstky jedoucí na sedmihlavé šelmě v 17. kapitole) vykládány jako
proroctví úpadku římské církve (srov. zde na s. 31)'

ostřieháchu i bran ve
jeho v noci přes zed

, pokúšieše se
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Že tento jest Kristus.
Židé, aby jeho zabili.

rihou Nového zákona.
L a je samo básnickým
rvského povstání pioti

(Zjevení 21)

(1) A viděl sem nebe nové a zemi novú, neb prvnie nebe a prvnie země

otešla jest a moře již nenie. (2) A já' Jan, viděl sem město svaté Jeruzalém

nový sstupujicí s nebe ot boha, připravený, jakožto nevěstu ozdobenú muži

svému. (3) I slyšal sem hlas veliký z trónu řkúcí: ,,Aj tot, stan boží s liclmi,

a bude s nimi bydliti, a oni lid jeho budú, a on bóh s nimi bucle jich bóh.
(4) A setře bóh každú slzu ot očí jich a smrt již viece nebude ani lkánie ani

křik, ani bolest bude viece, neb sú prvnie pominuly...
(5) I řekl jest terr, jenŽ sedieše na trónu: ,,Aj toé, všěcky věci nové

činím... I vece mi: ,,Piš, Že sú tato slova převěrná a pravá... (6) I vece mi:

,,Stalo sě jest. Já jsem alfa i omega, počátek i skonánie; já Žileznívému dám

z studnice vody živé darmo. (7) }ď:toŽ svítězí, bude tiem vládnúti; a já jemu

budu v boha, a on mně bude v syna. (8) Ale strašlivým a nevěřícím a pro.

kletým a vražedlníkóm a smilníkóm a modlosluhám a všěm lhářóm diel
jich bude v jezeru hoříciem ohněm a sirú... Jenž jest smrt druhá.

(9) I přijide ke mně jeden z sedmi anjelóv, majicích báně plny sedmi
ran posledních, a mluvil jest se mnú řka: ,,Poď, ukáŽi tobě nevěstu, ženu
beránkovu... (10) Í zdviže mě v duchu na horu vysokú a velikú a ukáza mi

město svaté Jeruzalém sstupujíce s nebe od boha, (11) majíce oslavnost božÍ.

A světlo jeho podobné k kameni drahému, jakžto k kameni jaspis a jako

křistal. (12) A mějieše zed velikú a vysokú mající bran dvanádst; a na

branách anjelóv dvanádst a jména napsána, ješto jsú jména dvanádsti
pokolení synóv izrahelských. (13) od východu brány tři, ot puolnoci brány
tři, ot západu brány tři, ot poledne brány tři. (14) A zed městská majíc
základóv clvanádst a v nich dvanádst jmen dvanádsti apoštolóv a beránka.
(15) A ten, ješto se mnú mluvieše, mějieše mieru trestní z|ati, aby změřil

město a brány jeho i zed. (16) A město na čtyři hrany posazeno jest a dlúhost
jeho tolika jest, jako jest i širokost. I změřil jest město tú třstí z|atu za
dvanádst tisícóv honóv; dlúhost a širokost a vysokost jeho vše jedné miery
jsú. (17) I změřil jest zdi jeho sto čtyřidceti čtyř loket měrú člověka, jenŽ

jest anjela. (1B) A bieše stavenie zdi jelro z kamenie jaspidového, alesamo
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město zlato čisté, podobné k čistému stklu. (19) Základové zdi městské
všelikým kamenem drahým okrášleni. Zák|ad prvý jaspis, druhý zaÍirus,
třetí kalcedonius, čtvrtý smaragdus' (20) pátý sardonix, šestý sardius, sedmý
kryzolitus, osmý beryllus, devátý topazius' desátý kryzopassus, jedenádstý
jacinktus, dvanádstý ametystus. (21) A dvanádst bran: dvanádst perel jest
po všěch, akaždá brárra ze všelikých vlastních perel; a ulice městské zlato
čisté jako stklo přesvětlé.

(22) A chrámu sem neviděl v tom městě, nebo pán bóh všemohúcí
chrám jeho jest a beránek. (23) A město nepotřebuje sluncě ani měsiecě, aby
v něm svietily, neb svě|lost božie osvěcuje to město a lucerna jeho beránek
jest. (24) I budú choditi národové v světlosti jeho, a králové zemští přinesú
chválu svú a čest do něho. (25) A brány jeho nebudú zavřěny přes den, neb
tam noci nebude. (26) A přinesú chválu a čest národóv do něho. (27) A ne-
vejde do něho nic poškvrněného a čině ohavnost a lež, jediné ti, ješto jsú
napsáni v knihách života a beránka.

I otešIa 7esÍ pomirru|a _ 2 Jon.. apoštol Jan Evangelista, jemuŽ bylo starou
tradicí připisováno autorství Zjeven1 _ 3 ai tot ejhle; sÍan stánek

5 přeuěrnd. velmi věrohodná (Íidelissima) - 6 skondnie korrec; darmo zdarma _ |{
slrašIioým bázlivým; modlosluht1m modloslužebníkům; díel úděl; u jezeru hoříciem:
vykládá se jako obraz očistce (in stagno)

9 z sedmi anielóu asi: ze sedmi andělských ochránců židovských sborů; ĎrÍná
baňky' misky (phialas); sedmi ran posledntch: sedmi trestů posledního soudu; neuěstu,
ženu berdnlcouu: vykládá se jako cirkev křestanská, nevěsta Beránka božího, tj.
Krista _ Í7 oslaunosÍ slávu (claritatem) _ 12 doanddsti pokolení sgnóa izrahelských:
dvarrácti kmenů izraelských, odvozujících svůj původ od dvanácti synů Já'k'obovýcli
- 73 ot puolnoci... ot poledne od severu... od jihu -14 berdnka; tj. Krista - 15
trestní. ze třtiny _ 16 na čtgři hrang posazeno do čtverce uspořádáno; Íotíka stejně tako-
vá' stejná; lřsÍÍ třtinou _ 78 stauenie stavba; iaspidového jaspisového; k čistému stklu
křišťálu _ 19 zaftrus (lat. rrom', pod. dále) saf'ír; kalcedonÍus chalcedon; smaragdus
smaragd - 20 sardonir odrůda chalcedonu; sardius sardis, odrůda achátu; krgzolitus
chryzolit, odrůda olivínu; bergllus beryl, odrůda smaragdu; topazíus Lopas; krgzo-
passus chryzopras; jacínktus hyacint, odrůda cirkonu; ametgstus ametyst _ 21' ze
ušelikých olastnich perel z jednotlivých druhtl perel; přesuětlé dokonale průhledné

23 osuěcuje osvětluje, ozařuje - 27 ohavnosÍ ohavné skutky (aborninationcm);
v knifuich žiuota a beranka (in libro vitae Agni): v knize Života Beránkor'a, tj. Kristova'
v knize vyvolených k spáse (sror'. 2 Tim. 2,19, Zjev.3,5 a 13,8)

P o z n á m k y  e d i č n i

Výběr základních i vai'itlčních textů otištěných ukázek se opírá o studii V. Kyase ,
Dobrovskélro třídění českých biblických rukopisů ve světle pramenů, Josef Dobrov.
ský 1753-1953' Sbornlk studii k dvoustému výročí narozeni, Praha 1953, s.227 aŽ
300. Soupis českých biblických památek uveřejnili B. Ryba a V' Kyas ve Věstníku
ČAvU 61 ,1952 ,  s . 37 -45 .

Bylo uŽito těchto rukopisů, seřazených zde pro přehlednost podle zkratek:
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letlnost podle zkratek:

Evange|iáře:
EB - Čtenie knězě Benešovy' evangeliář z posled.níčtvrti 14.stol.; rukopis SA

v olomouci (dříve Kap. ol') č. 105; vydal V. Měrka v Prostějově 1918. - EH -
Evangelium sv. Matouše s homilierni z konce 14. stol.; rukopis v pražské UK xvtl
A 4; vydal J. Holub' Sbtrka pramenů 1,10, Praha 1913. - EKp _ meziřádkový
překlad evangeliáře z pol. 15. stol. v latinském rkpe APH (dříve IGp. Praž.) A 772;
rlosud nevydán. - Eo - Evangeliář olomoucký z r.7427; rukopis v SVK v olomouci
ÍT 24912, fol. 94b-331b; vydal Fr. Černý, Sbírka pramenů 7,1,4, Ptařra 1901. _
.BP _ Evangeliář pražský neboli třeboňský z t. po|. 15. stol., rukopis v praŽské UK
xI B 3,  fo l .1a-19b; vydal  Fr .  Černý, LF 24,1897, s .  187-792,277-287,355-358,
437-444, - ER _ Evangeliář rajhradský z konce 14. stol.; rukopis býv. knihovny
benedikt. kláštera v Rajhradě D/K I * 4, to|. 106a-124a (nyní v brněnské UK);
vydán dosud nebyl. - Es - Evangeliář seitenstettský z konce 14. stol.; rukopis
v knihovně benedikt. kláštera v Seitenstettenu v Dolních Rakouslch č. 272, Ío|.
139a-148a; vydal F. Menčík, Dva evangelistáře' Praha 1893' text na s. 1-41. -
EV - Evangeliář vídeňský z 2. po|. 14. stol.; rukopis v NK ve Vtdni č. 4733' fol.
1a-49b; vydal F. Menčík, Dva evangelistáře, Praha 1893, text na s.42.136. - EZ
- čterrie zimnielro času, evange|iáŤ z3. čtvrtiny 14. stol.; rukopis v MLrz. III A 40;
vydal A. Patera, Sbírka pramenů 1,1,7, Praha 1905.

ŽaltáŤez
ŽRI _ Žahár klementinský z 1. pol. 14. stol.; rukopis v praŽské UK XVII A 12;

vydalA. Patera, Panrátky 1, 1, 10, Praha 1890. -Žxp _Žaltář kapitutní z2.po|.
14. stol., kolern r. 1370; rukopis v Muz. I E 65, fol. 1a-82a; vydal E. Rippl, Der alt-
tschechische Kapitelpsalter, Praha 1928. - ŽP _ Ža|táí poděbradský neboli olešnic-
ký z r.1396; rukopis v Drážďanech, Saská zemská knihovna I( 2, fol. 7a.134b; vydal
A. Patera, Sbírka pramenů 7, 1, 2, Praha 1899. - Žw _ Žaltát wittenberský, mezi-
řádkový stč. překlad v ]atinském Ža|táři z 2. třetiny 14. stol.; rukopis v seminární
knilrovně ve Wittenberku A IV, 6; vydal J. Gebauer, Památky 1, 2, 7, Praha 1880.

Bible:
BB - Bible boskovská z doby okolo r. 1420; rukopis v olomoucké SVI( I A 3;

dosud nevydánai _ BDr _ Bible dráŽďanská neboli leskovecká z konce 14. stol.;
rukopis shořel v Lovani r. 1914; dochovány zčásti fotokopie a opis evangelií pořízený
J. Vraštilem v r. 1911; dosucl nevydána. - BIí - Blble hlaholská z r. 7476; rukopis
v pražské UK xvII A 1; psána hranatou hlalrolicí; neúplná (Par.-Job.; Přísl.-Sir.;
Žalmy); dosud nevydána. - BZ _ Bible litonrěřÍcká (jednosvazková\ z r' 7429;
rukopis v SA v Litorněřicích (dříve Kap. Lit.) B I F/2; dosud rrevydána - BLT
- Bible litoměřicko-třeboňská neboli zmrzlíkovská (třísvazková) z let 7411-7474;
rukopis v SA v Litoměřicích (dříve Kap. Lit.) B I F/3-1' 2 (svazek I a III) a v SA
v Třeboni A 2 (svazek II); dosud nevydána. -BM _Bible nrlynářčina asi z pol.
15. stol.; rukopis v praŽské UK xvII A 10; dosud nevydána. - Bol _ Bible olomouc-
ká z r. 1417; rukopis v olomoucké SvK I A 1/I, II (dvousvazková); část (Gen.-Deut.)
vydala fototypicky Akademie velehradská, olomouc 1933. - BPd _ Bible pade-
řovská z|et"7432-7435; rukopis v NK ve Vídni č. 1175; dosud n'evydána. - BPr
- Bible praŽská, prvotisk z r. 1488 tlochovaný v několika exemplářích (Knihopis
č. 2). - BŠ - Bible šafhauzská z 7, po]'. 15. stol'; rukopis v měst. knih. v SchaÍf-
hausenu (Švýcarsko) MSc Gerreralia 29; fotokopie v praŽské UK fot. II 81 (ve třech
svazcích); dosud nevydána. - NzK - Nový zákon Kořečkův z r, 1425; rukopis
v pražské UK xvII D 30; dosud nev-rrdán.
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Nejstarší typ evangelního překlaďu' j iž z 1. pol. 14. stol., reprezentují Seiten.
stettský' Rajhradský a Vídeňský evangeliář. Vyznačují se proti pozdějším překladům
volnějším vztahem k lat. předloze' vyplývaj1cirn ze smyslu pro zvulrovou hodnotu
slov a ze snahy o rytmické členění textu, které mělo usnadnit zapamatování. Skupina
dalších pŤekladů z konce 14. stol., do níŽ patří tzv. Čtenie knězě Benešovy a Čtenie
zimnieho času, přimyká se mnohem těsněji k lat. předloze (místy se překladatelé
nev5rvarovali latinismů). Je zde moŽno pozorovat i jisté' i kdyŽ vclmi skrovné, stopy
církevněslovanského překladu (patrně působení kláštera Na Slovanech). Mezi sbír-
kami perikop z poč. 15' sto]'. si zaslouŽí povšimnutí svébytný, i když poměrně do-
slovný překlad Evangeliáře olomouckého, v němž se nám vedle evangelních úryvků
zachoval i stč. překlad perilrop epištolních. Naproti tomu Evangeliář praŽský (tře-
boňský) na mrroha místech (zvl. v evatrgeliu Janor'ě) volně tlumočí nebo clokonce pro
lepši porozumění výstižně parafrázuje lat. předlohu.

Nejstarší úplné znění žaltářniho překladu obsahuje Ža|táÍ wittenberslrý z 2.
třetiny 14. stol. Tato prvotní redaltce se r'yznačuje menší závislostí na lat. předloze.
Přešla i do DráŽďanské bible a ve své mladší podobě je zachycena v Žaltáři podě-
bradském (z r. 1396). Jiný typ, už doslor'nějšího překladu (také ještě ze 14. stol.)'
přeclstavuje znéniŽa|táÍe klementinského a na něm převáŽně závislý Ža|táÍ kapitulnÍ
(v nt1m jsou někter.é prvliy církevněslovanské). Tato znění Žaltářního textu, popř.
vzájemně kombinovaná' přecházejí jen s menšími úpravami i do pozdčjších biblic-
kých souborů; hlubší zásahy tlo překladu jsou patrné např. v tzv. Mikulovském sbor-
nÍku z r. 1406, ale nový překlad Ža|mů' má aŽ tištěrrá Pražská bible z r. 1488.

Překlacl čtveroevangelia se nám samostatně nedochoval v Žáďném rukopise,
ale byl pojat v 2. pol. 14. stol. do prvního svodu lrilllických překladt1, tj. do české
bible tzv. 1. r'eďakce, reprezentované Drážrlanskou biblí. Svědčí o tom lexikálně
i stylistickv sourodé zněrrí všech čtyř evangeli1,z něhoŽ byly převzaty i perikopy pro
Čtenie zimnielro času.

Prvni stč. překlad celé bible (práce rrěkolika překladatelů s potrŽitím již dřÍve
přeložených částí) byl nepochYbně hotov již v 2. pol. 14. stol., jak ukazuje nejstarší
známá památka, Bible dráŽďanská (70. - 80 .Iéta 14. stol.) s velmi starobylým zrrěním,
např. v knihách MojŽišových, v žaltáři i v evangeliích. Typický'mi nrlaclšínri předsta-
r'itel]<ami této 1. rerlakce stč. biblického překladu jsou Bible olomoucká (z r. 7477'1
a Bible litoměřicko-třeboňská (z 1. 741'1-1414). Mají již např. novější úpravrr knih
MojŽišových, kombinované zněnÍ Ža|táte a mladší rcvizi evangelia Matoušova. Jsou
současně svědectvirn neustálého <lalšího překladatelského ťrsilÍ. v Bibli litoměřicko.
třeboňské rnáme zachyceny korel<torské úpravy textu poclle nového přepracování
a Bible olomoucká v poslednícb biblickýclr knihác.h (např. ve Skutcíctr) přecházÍ uŽ
přimo k 2. reclakci.

Zprac<rváni 2' redakce vznikala opět postupně za ťrčasti několika překladatelů.
Přerlevším byla již tra samém začátku 15. stol. znovu pí'eloŽena evangelia a snad i celý
Nový zákon (překlaclatelé patrně pracovali také s jinýnr lat. textem neŽ u 1. redakce).
Starý zákon (hlavně knihy Mojžíšovy) svědčí spíše o úpravách a o přepracování star-
šÍho zněni neŽ o překladu novérn. Patří sem např. Bible hlalrolská (z r. 1410), Bible
boskovská (okolo r. 1.420), Bible l itoměřická (iednosvazková, zr.1429), Bible mly-
nářčina (z pol. 15. stol.) aj.; počet zachovaných památek tohoto typu je už mnohem
větší než u 1. reda]ice. Je to cláno rozšířenínr znalosti české bible v ďobě husitské.

Poclstatně jiný ráz mají památky 3. reclakce stč. biblického př'ekladu. Dosvětl.
čují snahu o jednot'rré a soustavné přepracovárrí celé české bible co nejpřesněji podle
Yulgáty' jak nám to přírno rlokazuje doslov zachovaný v Ribli šafhauzské a v Bibli
tlymburské (srov. zde na s. 523). Typickou a současr-rě i prvni <latovanou představi-
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telkou 3. reclakce - jakési oÍtciálnÍ verze 15. stol. _ je Biblepadeřor'ská (z|.t433 aŽ
1435). Po ní opět následovala řada vÍce neŽ deseti dodnes zachovaných biblických
souborů, které patří do této skupiny.

K dalšimu překládání, iiŽ k 4. redakci stč. biblického textu, došlo v poslerlní
čtvrtině 15. stol. Revizi byl podroben nejrlřÍve Nový zákon (svědčí o tom např. Bible
lobkovická z r. 1480) a pro vydáni tiskem byl znovu přepracován i Starý zákon' jak
nám to ukazuje znění Bible praŽské (prvotisk z r. 1488). Tato čtvrtá redakce byla pak
základem znění přetiskovaného jen s menšÍmi ťrpravami během 16. stol. Jejím výraz-
ným rysem je úsilí o demokratizaci textu, a tak dochází opět k uvolnění vztahu k lat.
předloze.

Uváděné textové varianty mají za účel nahradit paralelní otištěnÍ ukázek ve
zněnÍ jednotlivých redakci stč. překladu bible a alespoň ukázkově dokumentovat
neustálé postupné přepracovávánÍ biblického textu. Varianty jsou zachyceny ve
výběru a skupinově, tj. nejsou do detailů rozlišovány hláskové' popř. nejběŽnějšÍ
tvaroslovné rozdíly jednotlivých srovnávaných textů. V závorkách jsou uváděna
drobnějšÍ různočtení mezi jednotlivými rukopisy, které tvoří skupinu.

Jako reprezentanty jednotlivých redakcí stč. překladu bible byly vybrány tyto
památky; 1. redakce: BDr (staršÍ Íáze), BoI (mladši fáze);2. redakce: BL;3. redakce:
BPoL; 4. redakce: BPr. - Pokud text některé z otištěných ukázek v některé z těehto
biblí nenÍ dochován, je nahrazen zněním z jiné bible téže redakce' lak je uvedeno
v přÍslušné úvodni poznámce k aparátu.

Latinský text je uváděn, pol<rrd není přímo jinak označeno, zYtl|gáty (Vg).
V aparátu uŽÍváme hranat-lrch závorek [ ] pro výrazy doplněné z širšího kon-

textu nebo vůbec doplněné k dosažení smyslu na porušených místech, špičatých
závorek ( ) pak tehdy, je-li nutno uvést paleograflckou podobu.

E v a n g e l i á ř e

o stč. evangeliářÍch srov. studii J. Vašici' Staročeské evangeliáře, Rozprav5'
ČAvU, tř. III, č. 68, Praha 1931.

(Symbo l y  evange l i s tů)

(E.zec}:..1,10-14)

otištěno z Eo (rkp. fol. 181a; vyd. s. 106); varianty z BoI, BL, BPd, BPr, jen
nejcharakterističtější téŽ z EKp. - Stav iotace ponecháván podle rkpu. Se zaclrová-
váním kontrastuje důsledně ziŽené -í- m. -ie- (asi jev nářeční).

Text Eo se neshoduje s texty celých biblí. Je dost značně závislý na latině.
fext Bol je nový překlad, lišící se značně od textů mladšich redakcí. BL, BPd
a BPr ukazují v tomto úr5rvku na vzájemnou kontinuitu mezi texty 2. aŽ 4. redakce.
Rozdíly mezi nimi se jeví jako úpravy.

10 podobnost Eo] podobenstvie BoI a ost. (ddle pod.); čtvera Eo] čtyř zvieřat
EKp, jie}r BoI a ost. (u mťssdle .. Simi]itrrdo . . . vultus quattuor animalium; Vg.. Simili-
tutlo. . . vultrrs eorum) - 11 peří Eo, BoIl1 křÍclle B.L a ost. poťl' (ddle pod.); zdvižené na
vrch .Eo] rozšířené shóry Bol, toztaŽenie svrchtr BL' (se svrchku) BPd, roztažené
svrchu BPr,. spojeny hyly .Bo] sě sjednávale Bol' spojovášta sě BPd' BPr' spojo-
vášta BZ - 12 duch náramný Eo] viclrer duchový Bol, prudkost ducha BL, BPd,
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BPr (inrpetus spiritus); tudy choclíchu Bo] tam sú chodila BoI,tam kráčiechu B'L'
BPd, BPr; aniŽ sě navracor'áchu Eo, BPd] a nenavracováchu se BL, a nevracovala
sú sě Bol' ani se obracováchu BPr - 13 vzhlederrí Eo] patřenie BoI, vezřenie BL,
BPr, vzezřěnie BPd; uhlé ohrrivého lrořícího .Eo] uhlév ohnivý-ch plápolavých Bol'
olreň plápolajícieho uhlé B.L, olreň uhlé hořícieho BPrl' (ulrlé otrně) BPr (carbonum
ignis ardentium); obezřění lampové Eo] patřenie svietedlničie BoI,:lz'eztenie lamp
hořících BL, vzezŤénie lamp BPd, (veztenie) BPr (aspectus lampadarum); s|vění
ohně .Bo] bleskot ohněvý Bol' blštěnie ohnivé B.L, bleskt olrně BPd' (sktvělost) BPr;
bleskot Eo, BoI| blýskanie BL. BPd, BPr - 14 blesku blýskajícímrt Eo' (blýskají.
cieho) BPd] blýskoty stkvúcie Bol' (blýskavé) BI', blýskanie blyštícielro BPr (fulgu.
ris coruscantis)

(Smr t  Jana  K ř t i t e l e )

(Mk 6,17-29)

otištěno z EV (t'kp. Ío|.43b-44a; vyď. s. 124-125); v rkpe neni nadpis' uvedeno
jen prvnimi slovy lat. textu. VarianLy z BO,.BB a nejdůleŽitěiší z EKp, který má
text 2. rerlakce, a d'á|e z BDr, BoI, BPd., BPr. V B.L toto místo chybí. - Jotace za-
chovávána a upravována v krátkých slabikách (kromě po .í-).

19 Herodias EKp, BPd| Herodefi EV chgbně * 20 vě<ta] weyda EV - 21 kdyžl
kazďy EV; bezďěčný] bezdyczny .EV,. pamět .Ev] (v) pamět ed. - 22 otcu] otyztr .EV
- 28 přinese] przyne|ty .EV (attulil)

Text.EV má volnější vztah k lat. př'edloze (krácení, doplňky) neŽ Eo, EB.
BDr má nový překlad (tzv. čtverocvangelní). Text Bol se rrekryje zcela s BDt, roz-
dÍly však nejsou příliš veliké. Text 2. redakce (EKp) vznikl přepracováním; potlobně
texty 3. a 4. redakce svědčí zde o nových zpracováních.

17 pustil ho v Žalář EVl sváza| jej v Žaláři .Eo' uvězil jej v Žalář .EB' okoval jeho
v Žaláti BDr, BPd, (choval) Bol' vsadil jej clo žaláře BPr (vinxit eum in carcerem;
srou. paralelní Mat. 14,3: posuit in carcer'erll); Ženu EV a osÍ.] marrželkl BPr (pod.
ddle ) - 18 nelzěť jest EV] nelzěť, jest tobě BDr, Bol, nebo nelzě jest .EB, nehodleť sě
tobě Eo, neslušie Lobě BPd, neslušiet' BPr - 19 ncpřějieše mu EV] lákáše jelro.E-o,
protir'ieše sě jemu .EB' zlobieše sě naň BDr, BoI,lest ukládáše jemu .EKp' lest sklá-
dáše proti němu BPd, BPr (insidiabatur illi); Lajnél přídáno u EV; zabiti EV a ost'f
o hrdlo připraviti BPr _ 20 báše sě 'EV, Eo, EB| pobáváše sě BDt, Bol' ubáváše sě
ERp, obáváše sě BPd' zajisté obával se BPr; pravého EV]mllŽě pravého EB' (spra.
ve<llivého) Eo, EKp, BPd, BPr, (spravedlného) BDr, Bol,.chovášc ho EV] ostřieháše
(sě EB) jeho,Bo a osÍ., šetřieval ho BPr; rád poslúcháše ho EV] a slyše jej ntnoho
činieše a rád jeho poslúcháše Eo' (jeho mnohé) BDr' (jeho mnohé véci) BoI, EKp,
pod. BPd, slyšieše jej mnohá činiece a rád jeho slyšieše EB' vyslýchaje jej mnohé věci
činil a rád ho poslúchal BPr (et audito eo multa faciebat) - 21 bezděčný EI], Ev|
pot'řěbný Eo, pohodlný BDr, BoI, BPd, pohodný EKp' příhotlný BPr; přittc /?V]
sě přilrodil Eo a ost. pod',. hod .BV] večeři Eo a ost,; a jiným BV] a šlechticóm a prv-
ním země Galilee Eo, a triburróm a prvním z Galilee BDr, BoI, BPd' (úředníkuom)
BPr, a vládařóm a prvým z Kalilee EKp, a knieŽatómtřidcět,rytieřóm a starostám
galilejským EB (et tribunis ct primis Galileae); pamět svého narozenie .6V] v naro.
zení svénr Eo' národstva svého EB, narozenie svého BPd, své narozenie pamatuje
BDr, BoI. EKp' pamatuje památku svélro narozenie BPr (natalis stri coenam fecit) -
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22 metáše sě .BV, EB] tancova|a BPr,skákáše Eo a ost.; otcu i všěm kvašanónt EV]
i líbilo sě Herodovi i spolrrsědiec1m Eo, pod,. EKp, BPd, (spoluhodovníkuom) BPr,
a slÍbi sě Herodešovi a pojednú jedúcím EB, pod. (i kvašanóm) BDr, Bol (et placu-
isset Herodi simulque discumbentibus) - 23 iakŽ, chceš-li, ptrol mého kráIovstvie .EY
(zkrdceno)lŽe čsoŽ koli prositi budeš, dám tobě, by pak polovici královstvie mého
.Eo, (chceJi, polovici) E B, (ač' polovici) B Kp, B Pd, (zač koli.. . za polovici) B Pr, coŽ
kuoli poprosíš, dám tobě, chceš-li, polovici králor'stvie mého BDr, (coŽ kolivěk Žá-
dati budeš) Bot (Quia quidquid petieris dabo tibi, licet dimidium regni mei) - 24
uproši E V] poprosim E B, BDr, prositi budu .Eo a ost, - 25 počě rúče prositi . . . u krále
EV] s chvátaním [k] královi' poprosi Eo, pod. (prosila jest) .BKp' BPd, BPt, c|tvá-
tajíci přěd krále, vzprosi BDr, Bo|, s ručestí [k] lrrálovi' prosila .EB; hlavy svatého
Jana EV| u ost. není; daj mi hlavu Janovu, chci jiej .Ev] chci' aby mi inhed dal
v okříně hlavu Jana Křstitele Eo, BDr, (Janovu Kí'titelovu) BoI, (na míse) .EKp'
BPd, BPr, (Janovu u mÍsě) EB _ 26 leče sě EV] i smútil sě jest Eo a ost. potl., i za-
mútil se jest BPr,. pro přÍsahu Ev, EB, BPr] pro svú přísahu BDr, BoI, pro právo
přísežné Eo, EKp, BPd (propter iusiurandum); pro hostě EV] pro spolusedíecÍ Eo,
EKp, BPd, pro spolujedujÍcie .BB, pro kvašany BDr, BoI, pro spoluhodovníky
BPr,. nerodě .BV| nerodil .EB, nechtieše Bo a ost. pod. _ 27 poslavkáza EV] poslav
katakáza BoI, (ptikázal) Eo a ost. pod. (misso spiculatore) - 29 položichu to v novém
hrobu .EV] poloŽili je v hrob Bo, pod. (v hrobě) EKp, BPd, vloŽichu je v rov BDr,
Bol, poslachu je v hrob EB, pochovali ie v hrobě BPr

( P o d o b e n s t v í  o  r . o z s é v a č i )

(Luk. 8,4-15)

Paralelně otištěn dvoji základní typ textu: I. tzv. perikopnÍ' který se udrŽoval
samostatně v evangeliářÍch až do 1. pol. 15. stol. - II. tzv. čtveroevangelní' jak jej
představuje starší fáze 1. redakce biblického překladu st'aročeského.

I. otištěno z ES (rkp. fol. 142a; vyd. s. 15 . kde chybně označeno jako Mat.
13,3-23). _ II. z EZ (rkp. fol. 7a; vyd. s. 14-15)' jehoŽ perikopy jsou vypsány z bible
1. redakce, jak ukazuje shoda s BDt. - Varianty z ER, Eo, EB, EP (označeno jako
Mat. 13,3-23) a dále z BDr, BoI, BL, BPd, BPt. - Jotace v obojím textu zachovávána
a upravována v krátkých slabikách (kromě po -i-).

I. 5 i potlačeno jest] doplněno z BR - 8 A jiné padlo... viece] doplněno z ER -
13 otejdú E.R] oteyde .Es - 14 u myšlení sboŽie] v myleny llozye .ES

Texty .ES, ER (nejstaršÍ typ evangeliářový) jsou si velnri blízké. .Eo má jiný
překlad. EB přes rrěkteré spÍše lexikální zvláštnosti jevÍ závislost na .Eo. EP má l'ol.
nější překlad, odlišný od vŠech ostatních evangeliářů. Text EZ je totoŽný s BDr.
Zněni BoI vzniklo úpravou textu BDr. Nový překlad má B.L (2. redakce). Také
rozdíly mezi BL, BPd a BPr svědčí o nových důkladných přepracováváLních.

4 sbor veliký "Es, Iln] zbor veliký zbíráše sě a .Eo, se bieše sebral veliký zástup
lidÍ a EP, sě scbra mnohý zástup a BDr,BoI,(sě snide) EB, (se sjide) BPr' (sbieráše se)
BL, BPd (v ES, ER ugnech.: convenirent et); blíŽiechu sě .BS' ER, EBl pospicháchu
Eo, BPr, se bráchtr EP, BDr, Bol, chvátáchu BL, BPd; rovenstvie ES] podobenstvie
.BR, skrzě příklad BDr, BoI, v podobenstv1 Eo a ost, pod. - 5 jenŽ sěje ES' Eo| člověk'
jenž sěje ER, ktoŽ rozsievá EP, jenŽto sěje, sět ER, kto rosievá, chtě sieti BDr'
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(rozsievá) BoI,ten, jenŽ rosievá, rosévač BL,ten, jenŽ rozsievá, rozsievat BPd, jenž
rozsieYá, ab). rozsieva| BPr; vsievá ,ESl je vsievá ER, Eo, sěje Ě.B' rozsieval BPr,
rozsievá BDr a osÍ.,. ptáci s nebe E.s] ptáci E.řl' ptačstvo pod nebem EP,ptáci nebeščí
Eo a ost'; sněchu BS, pod. ER, Eo,.BB] jsťt sebrali BDr, sú szobali BoI a ost. pod. _
6 vzejda.Es' ,En] vzšett BL, BPd,když vzešlo BPr, vyjda.Eo' vyŠed.BP, urozeno EB,
zarocliv sě BDr, Bol,. shořě.ES] zahyne i shoří ER, usvadlo Eo, BDr, Bol' usvěde EB'
uvadlo BL, BPd, BPr, uschlo jest EP - 7 spolu rosta ES, E..R] spolu vyšlo... i Eo,
i zrodivše se EP, a pojednú vzplodiv sě 8B, a kdyŽ jest... spolu vzrost|o BI)r, (spolu
s ním) BoI, a spolu vzrost|o B'I', (vzrostla) BPd, (vzrost|é) BPr; zahubi Es, ER, Eo|
vytiskly sú BP, zaduši .BB, udusilo jest BDr, BoI, BPr, utlačilo BL' pod. BPd _
8 učirri plodu stokrát viece ER] učinilo ovoce stokráte Eo, (vzšlý (w||ly) plod stokrát
věčší) .EB' (úžitka stokrát tolikéž) BDr, BoI, (úŽitek stý) BI,' BPd, BPr, přineslo jest
stokrát viece .EP, chgbí. u ES,. slyšěti lis, .ER, Eo, EB| slyšiece EP, k slyšění BDr
c osÍ. (audiendi) _ 9 pověst.Es, ER, Bo] podobenstvie .BP, BL, BPd, BPr' přimyšlen-
stvie EB, příklacl BDr, BoI (parabola _ pod. ddle) - 10 věst,ES] celost ER, zjednání
.Eo, tajenstvie EB a ost. pod. (mvsterium) _ 12 poslúchají .BS, ER, Eol slovo božie
slyšie .BP, slyšie EB a ost.; a ďábel béře .Es' .E.R] potom přtda ďábel' i vezme Eo,
(příde) EB, a|e přÍda ďábel otenme (ot,einme) jim .BP, pak přijda ďábel pochyt7 BDr,
Bol, pak příde ďábel a vezme BL, (a vynme) BPd, a potom přicházi ďábel, vyniemá
BPr (deinde venit diabolus eL tollit) - 13 u veselí ES] s veselitn ER, radostně .EP,
s radostí Eo a ost., s velikým EB chgbně; nebo na čas věřie Es, EB, BP, BPr| neb za
čas věřie BL, BPd, nebo do chvíle věři Eo, Že na čas věřie BDr, chgbi o ER' Bol (qui
ad tempus credunt Vg, quia ad ten-rpus credunt Sixtínský text 1590\; a v času pokuše-
ném .BS] nebo v čas v pokúšěnie .ER, a v času pokúšěnie Bo, a v čas pokušeníe EB,
EP, BL, BPd, BPr, a na čas u pokušení BDr,(že na čas) Bol; otejdú ER' .Es] otchodie
.E.B, odstupuji Eo, BPd, BPr, otstúpie BDr, BoI, odvrátie se .EP, opúštějí B.L _
14 u myšlení sboŽie .Es' .oR] pečelovánÍm a bohactvím Eo, pro snaŽnost dobývanie
zbožíe EP, av péčiech a v sbožÍch .EB, pro péči bolralstvie BDr, Bol, a v pečlivostech
a y zbožich BI., BPd, a od pečován7 a zbož| BPr; za|knit sě ES, ER] zhynují Eo'
zahyne v nich .BP, zadušují sě EB, to u<lušie BDr, BoI, bývají udušeni BL, BPd' BPr;
nenesťr plodu ES, "ERl nepřinášějí ovoce .Bo, nepřinesú úŽitka BDr, BoI, BPd' (nepři-
nosie) BI,, (nepřinášejí) BPr,niŽádného úžitku nepřinese BP, chgbí u .EB (non referunt
fructum) - 15 na dobrú zemi ES o osÍ. pod.| na dobrú dědintl 'ER, rra dobrú ro\7 EP,
chgbí o.BB,. šlechetn;i-rn l1S, I!R, pod. BDr, BoIf v najlepšín Eo, pod, EP, EB, BL,
BPd, v výborném BPr,.obdrŽie ES] obdrží... sobě ER, slyšiec... i obdrŽie EP'
uslyšiec... i drŽie BDr, BoI, slyšíce... zachovávail Eo, BPd, BPr' slyšie. ' ' a schová-
vajl BL, slyšiece... sorují EB (audientes verbum retinent); u pol<oji Es, ER, BP|
v pokořě Eo, v trpclní EB, rr utrpen1 BDr, BoI, BL, BPd,v trpělivosti BPr (in patien-
tia)

( C h v á l a  l á s k y )

(1 Kor.  13,1-13)

otištěno z Eo (rkp. fol. 106a/b; vyd. s. 17-18). Varianty z BoI, BL, BPd, BPr. -
Jotace v krátkých slabikách' doložená jen u zvratného sá' potlačena.

3 nadbyt] natbit Eo _ 4 nenenávidi] nenawydy.Eo (non aemulatur) - 10 z čésti]
i czeity Eo (ex parte) - 12 poznán jsem Bol] poznam g|em,Bo

'fext ,Eo má některé archaismy a je značně odlišný od překladů v celých biblích
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ievá, rozsievat BPd, jenž
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pělivosti BPr (in patien-

z BOI, BL, BPd, BPr. -
lačena'

' aemulatur) - 10 z čésti]
EO

řek|adů v celých biblÍch

(i od znění Bol). Rozptyl variarrt mezi jednotlilt'mi redakcemi je však vcelku menší
neŽ u textů evangelnÍch; jsou to revize nebo úpravy. BPr (4' redakce) na tomto místě
jeví někdy příklon zpět k znění perikopnímu' jak ukazují shody s Eo.

1 milosti .Bo] lásky BoI a ost. (tak i ddle); jenŽ zvučl Eo] břekar'á Bol, BL,
vznějící BPd, zvuč(cie BPr; cymbala Eo| zvonec BoI, BL, BPr, zvonček BPd _
2 tajemnost všicku Eo] všemu tajemství Bol, všecka tajemstvie BL, BPd, BPr,. tak
abych hory převrace| Eo] tak Že bych mohl hory přestavěti Bol, tak že bych hory
přenosil BL, BPd, (přenášel) BPr _ 3 a jestliŽe bych rozdal Eo] a bych rozda| BPr,
a abych rozdělil BoI, a rozdělím-li BL, BPd; nadbyt Bo] zbožie Bol' statky BL, BPd,
statek BPr; nenie prospěšno Eo] nepomóŽ Bol, nenie platno BL, BPd, neprospěje
BPr _ 4 pokorná Eo] trpělivá BoI a ost.; milostivá Eo] dobrotivá BoI a osÍ.,. nenená.
vidi... nenie závistivá EoJ nezávidí BoI a ost. (non aemulatur); nenadýmá se, nečiní
protivenství Eo] nečiní převrácenie, nedme sě Bol' (nenadýmá se) B,L' BPd, BPr
(non agit perperam' non inflatur) - 5 nenie obojetná Bo|neŽádá nad jinými býti BoI,
nenie žádostivá své ctí BL, BPd, BPr (non est ambitiosa; o Eo oduozouáno nespr. od
ambo); nedráŽn1 Bo]neďrážďí sě Bo|, nepopuzuje se BL, nepopúzie sě BPd' BPr (non
irritatur) - 6 křivdě Eo|z|osti Bol, nad z|ost7 BL, z nepravosti BPd,naď nepravostí
BPr _ 7 snese Eo] snášie BL, BPd, BPr,Lrpí Bol; všemu uf.á Eo| všemu sě naděje
Bol, BL, všech věcí d'out.á BPd, ovšem náději rná BPr; všemu strpí Eo] všeho pokojně
čaká BoI, BI, (všěch věcí) BPd' všecko trp1 BPr - 8 nesejde .Bo] nevypadne BoI, BL,
nevypadá BPd, BPr; vynde Eo] bude vyprázdněno BoI, BL, budú vyprázdněna
BPd, BPr _ 9 zjevně... zjevně Eo] stránkú'.. stránkú Bol, nedokonale... nedokonale
BL, BPd, BPr (ex parte. . . ex parte; přelcladatel Eo četl asi omglem: aperte, pod, i ue
a. 12) _ 10 z čésti Eo] stránkú BoI, s strany BZ, nedokona|é BPd, BPr (exparte) -
11 malým ,Eo] malitký Bo1' nraličký BL, BPd, BPr; jenŽ byly malého Bo| což slušalo
k malitkému BoI, to, co bieše maličkého BL, (coŽ bylo) BPr' (kteréŽ věci biechu)
BPd _ 12 v přeludě Eo] v podobenství Bol a osÍ.; obličejem v obličej Eo' (k obličeji)
BoI, BI'|tváří v tvát BPd, BPr - 13 přebývají.Eol ostávají BoI, zóstáyaj| BL, BPd,
trvají BPr; to troje Eo| tatroje věc BoI, BL, tři ty věci BPd, ty tři ctnosti BPr

Ža | t á te

o stč' Žaltářích srov. P. J. ŠafařÍk, o nejstarších rukopisech českého ža|táte,
Pojednání KČSN 7842,a clále v úvodech k vydáním jerlnotlivých památek. Nejnověji
se Žaltáři zabývá studie V. Kyase, Česká předloha staropolského Žaltáře, Rozpravy
ČSAv, r. 72, seš. 1, Praha 1962.

Žalm 7

otištěno zŽw 1rup' fol. la; vyd. s. 1); varianty zŽt<t1uae tento žalm dopsán
později), ŽP, ŽKp, BoI, BL, BPd, BPr. _ Jotace zachováyána všude v krátkých
slabikách. ojed. -uo- (2: wuole) upraveno na -d-. Slabičné -r- se v rkpe píše -ir- (7:, po-
|kwirneneg, 5.. wietír).

1 po radě BoI] po t'odie ŽW (in consilio); nestál] po straně ltorektura: wa, tedg:
nestával; poškvrňenéj] na okr. uar... zhubitedlnéj; rresědal] na okr, poznamendno:
ye|, tedg: neseděl _ 4 coŽ kolivěk] na okr. poznamendno.. vše (omnia) - 5 s obličějě]
I oblriczigie ŽW

Texty Žw a Žp jsou si blÍzké. Zněú ŽW bylo přejato s menšími úpravami také
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do BDr. Tert ŽKI a Žxp jeví zase shody; je to nový překlad, odliŠný od původního
zněn1 ŽW, Bol nemá nový překlad Žalmů, jde jen o kontaminaci textů Lypu ŽRI
s ŽW. BL také drži s úpravami starý text Ža|tátnl. Více variant majÍ BB (2. redakce)
a BPd (3. redakce), ale teprve u BPr (4' redakce) ]ze mluvit o novém překladu Žalmů
(ale i zde s přihlíŽením k zněnÍ žaltářuímu).

1 blažený ŽW aost.|blahoslavený ŽKp, BPt; nepostúpilŽw, BoI] nechodilŽP,
jest neodšel ŽKI a ost. pod,; nemilostivých ŽW a osÍ.] nevěrných BPr (pod' dúIe);
poškvrňenéj Žw, Žxp1 moru ŽRI, BPd, morové BZ, smrted|néi ŽP, neduživenstvie
Bol, smrtedlnébo nakaženie BPr (pestilentiae) - 2 božiem Žw, Bol, BL| páné ŽRI,
BPd, BPr, hospodinovu ŽP, hospodina ŽKp - 3 vsazeno jest ŽW, ŽP, BoI1štiepeno
jest ŽKl, BPd, BPr, ščěpováno ŽKp, přesazeno jest' B,L (plantatum est); podlé
běhóv vodných Žw, BoI, (zběhóv) ŽP] pod|é sběhuov vod ŽRI, BPd, podlé tekú-
costi vod ŽKp, pod|é ztokóv vodných BL, podlé stoku votl BPr (secus decursus
aquarum) - 4 nesptyne ŽW, ŽP, Žrp, noq nespadne ŽKI, BPd, neopadne BL,ne-
sprchne BPr (non defluet); prospějí ŽT7| prospěje ŽP, BoI, leŽďy prospějí B.L,
prospěšny buďu ŽRI, BPd, (prospěšna) ŽKp, (pr'ospěŠnéť) BPr - 5 semčí Žw, ŽKp,
.Bol] smietá (imieita) ŽKI, BPd, mece ŽP, BPr, stž'e BI, (proicit); s obličějě ŽIť,
BoI, (z\ B,L, (od) Žr,1 oa &áři ŽKl, BPd, oď svrchku BPr _ 6 nevstanú Žlv, Žxp1
nevstávají ŽP, nestana BoI, BL, nepovstávaji ŽKI, BPr' nepovstaji BPd"; hřiešní
ŽW a ost,|hřiešníci ŽKp, BPr; spravedlných Žw, BoI, BL] spravedlivýcb ŽKI, BPd',
BPr, pravýcnŽr,Žrp (pod. ddle) - 7 hospodin ŽIIt cl ost.l pán ŽKI, BL, BPd; c|tod
Žw, ŽRp, BZ] cesta ŽKI, ŽP, BoI, BPd, stczka BPr (iter)

Ža |m 5O

otištěno pod|e ŽKI (rkp. fol. 49b-50a; vyd. s. 91-93); varianty z Ž'w, ŽP, ŽKp,
BoI, BB, BPd, BPr. BL má text shodný s BPr. - Jotace zachovávána a ojed. upravo-
vána ve vŠech krátkých slabikáclr.

3 mnoŽstvie] mno|twie ŽRl - 5 Nebo Žw1 Ne ŽKI - 13 tvého ŽW] ugnechd'no
o Ž KI _ 77 mé Y ašica| u Ž xl opÍaDou z ptiu. tw e ( nezřetelně ), lr;ra edice

3 hospodine Žxt\voze Žw a osÍ.,. smilování tvých ŽKI, ŽRp, BB, BPd] smilová-
nie tvého Bol, milosrdenstvie tvého ŽW,lítostí tvých ŽP, slitování svých BPr
(miserationum tuarum); zlosL ŽKI a osÍ'] nespraveďlnost ŽP, nepravost BB, BPd,
BPr (pod. ddle) _ 5 znaju ŽKl a ost.! vyznávám BB,poznávám BPd, BPr _ 6 aby sě
zpravil zKl, ŽP, Bol] aby zpravil ŽW, aby pravedlen by|ŽKp, aby spravedliv byl
BB, aby byl spravedliv shledán BPr, aby ospravedlněn byl BPd (ut iustiÍiceris);
a pomstíš ŽKl] i pomsti Žw, a svitěz ŽKp, aby zvÍtězil ŽP, aby... a svítězil Bol,
aby... přemohl BB, BPd, BPr (ut. '., et vincas); súditi budeš ŽKl] tebe posúdie ŽI{',
tě súdie ŽP, sizenbýváŠ ŽKp, BB, BPd, BPr, (budeš) Bol (cum iudicaris) - 7 nebo
ai zři ŽKI, Bol] ova nebo ŽW, toť vedě ŽP,rtebo ai ŽKp, (neb) BPd, aj zajisLé BB,
(jistě) BPr (ecce enim); ve zlostech ŽKI, ŽKp, BoI]v hřiešiech ŽW,l nespravedlnos-
tecb ŽP, v nepravostech BB, BPd, BPr - 8 nebo aj zÍí ŽRI, Bol] ova nebo ŽW,to|.
neboŽP,neboaj  ŽKp,(neb)BPr,ajzaj is té BB,BPd; nej is tost iatajnost i  ŽKI,BoI|
nejisté a tajné ŽW, ŽP, ŽKp,nejistoty a tajnosti BB, BPd.,tajrré a skryLé věci BPr -
9 očiščen ŽKI a ost. pod.] čist Žw, ŽP, zčiščen ŽKp; obětuju Žxt1oběleji ŽP, obběleii
Bol, budu sněha bělejí Žw, obé|enbu'du ŽKp, BB, zbé|en budu BPd, BPt - 70 vzra-
dujúsě ŽRIaost .pod.]zvese|éséŽP,(vz-)ŽRp,potěšieť'  seBPr;  ponížené ŽKIaost .1
utišené ŽW, pokotlté ŽP (humiliata) - 11 obličěj ŽRI, Žw, ŽP, BoI]|ice ŽKp, t,tář
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odlišttý od původrlího
taminaci textů typu ŽKt

mají BB (2. redakce)
o novém překladu Ža|mt

Žw, aoq nechodil ŽP,
BPr (pod. ddle);

ŽP, nedužívenstvie
ŽW, BoI, BL] pálě ŽRI,
'Žw,ŽP,Bol]  št iepeno
(plantatum est); podlé
ŽKl, BPd', podlé tekú-

vod BPr (secus decursus
BPd, neopadne BL, ne-

B0I, veždy prospějí B-L,
BPr - 5 semči ŽW, ŽRp,
(proicit); s obličějě Žw,

[ - 6 nevstann ŽW, ŽKp|
|, nepovstají BPd,. hřiešní
|| spravedlivýc]rl ŽRl, BPd,
NvánŽxt, BL, BPd; choď
r)

ivarianty z Žw, ŽP, ŽKp,
phovávána a ojed. upravo-

.t.3 tvého ŽW] ugnechtÍno
l),ma edice

|, Ž Kp, B B, BPd] smilová-
ŽP, slitování svých BPr
'ŽP, nepravost BB, BPd.,
lvámBPd, BPr_6 abysě
|ŽKp, aay spravedliv byl
byl BPd (ut iustiÍiceris);

ŽP, aby '.. a svítězil Bol,
|eš ŽRl\tebe posúdie ŽT7,
fl (cum iudicaris) - 7 nebo
;(neb) BPd' aj zajisté BB,
lech ŽW, v nespravedlnos.
trI, BoI1ova nebo Žw, tot.
btosti a tajnosti ŽRI, Bot\
!tajné a skryté věci BPr -
hŽr4 olote;l ŽP, obbé|eii
buduBPd, BPr -TOvzra-
tBPr,. ponÍžené ŽKl a ost.|
|, ŽP, Bol\Lice ŽKp, tvát

BB, BPd, BPr (pod. ddle) _ 12 u mém životě ŽKl, zW, Bol] v střěviech mých ŽP,
pod. BB, BPd, BPr, u prsech mých ŽKp _ 13 nezamieLaj ŽKI a osÍ.] neotvrhuj ŽP,
neodmietajž BPr; neotnos ŽKI, ŽKp, BoIl neotvracuj Žw, ŽP, neotjÍmaj BB, BPd,
BPr _ 14 veselé spašenie t\ého ŽKI o crsÍ'] potěšenie spasitele svého BPr (laetitiam
salutaris tui); najprvnlm ŽRI, Bol] najvyššIm ŽW, pŤědním ŽP, prvnějším ŽKp, BB,
prvotním BPd, čelním BPr (principali); stvrď ŽKI, pod, Žw, ŽRp, BoI] potvrď ŽP,
BB,BPd,upevniŽ BPr-75z lost|véŽK\Bo|]z lostnéŽw,ŽKp,z|éBB,nespravedlné
ŽP, nepra:té BPd, BPr; nemilostiví ŽKI a ost.] nevěrní ŽKp, BPr - 16 zptosf" ŽKl,
pod, ŽW, Bol] vyprosÍŽP,vysvoboďŽKp, BPd, BPr,zbav BB;krý1 ŽRIl ze krvi
ŽRp, BPr, (ot) BPd, ot krve BB, z krevnikóy ŽP, z krvavých Bol, hřiechóv Žw 1ae
sanguinibus); sdravie ŽKI, BoI] uzdravenie ŽW, spasenie ŽP a osÍ.,. povýší ŽKI, BoI,
BPd] chváliti bude Ž\Y, zvese|1 sé ŽP' vzveseli ŽKp, zvéstrlvatit bude BB, s potěše-
nímťvypravovati bude BPr (exultabit Vg, ale: exaltabit lat' brevid'ř UK o Praze
lřIí);pravdyt.véŽRI,Bor] pravdu tvuŽW, spravedlrrostitvuŽP, praveďlnost tvú
ŽKp,(spravedlnost) BPr, spravedtnosti tvé BPd,spravedlivosti tvé BB _ 17 zvěstu.
jťr ŽKI, ŽP, BoI1 zvěstovati budu ŽKp, BB, BPd, vzdadie Lobé Žw; v. 77 chgbí
o BPr

Ž a | m  9 8

otištěno pod|e ŽP (rkp' fol. 8Íia; vyd. s. 75): varianty z ŽW, ŽKI, ŽRp, BoI, BL,
BPd, BPr. - ojed. jotace v krátkých slabikách potlačena.

7 slyšieše] ilyÍiyíIe ŽP 1srov' 7: mluvieše, 8: slyšieše, kde střední -e- dodatečně
nadepsdno)

1 hospodin ŽP a ost.f pán BL, BPd - 2 hospodin ŽP a ost.]bóh Bol,pán BL,
BPd,.vysoký ŽP a osÍ.] najvrchni ŽKI, vyvýšený BPr _ 3 zpoviedajte se ŽP c ost.|
skazujte sé ŽKl, chvalte... jméno BPd, chr'álu vzdávajte BPr (confiteantur) - 4 Tys
učinil ŽP] tys upravil ŽW, BL, ty si přihotova| ŽKl, tys přichyst a| ŽKp, ty připravil
si Bol, BPd, ty si zpuosobil BPr,. opravid|a ŽP, ŽW| zpravenie ŽKI, BoI, BPd,
zprávy BL,zpiěmovánie ŽKp, pravý soud BPr (directiorres); právo ŽP, Žwl praved.l-
nost ŽKI, pravedlenstvie ŽKp, spravedlnost BoI, BPd, BPr, spravetllnosti BI- (iusti-
tiam)._ 5 modlte se ŽP a osÍ.] vzmodlt'e ŽKl, klanějte se BPd, BPr (adorate _ poťI.
ddle) |6 mezi kněží ŽP aost.pod.] vkněŽích BPd', mezi kněŽÍmi BPr,v popiech ŽKp;
vzývají jmě jeho ŽP aost, pod.] volají k jménu jeho BPd - 7 vzýváchu ŽP aost' pod.|
vzvoláváchu ŽKp, votáchu BPd; z slúpa oblačné}ro ŽP, 7ob|akové\o) ŽW, BLl
v slúpě oblačném ŽKp, (oblaka) BPd, v slúpu oblakovém BPr, v ohlobni oblakovéj
ŽKl, 1ohlubni) Bol,. chováchu ŽP] clrovajiechl ŽKI, Bol, střěžiechl ŽW, ŽKp,
ost ř ieháchu BLaost . ;  kázanie ŽP,ŽW]př ikázanie ŽKIaost . -8 lítost iv  ŽP,Žw,BL|
milostiv ŽKI a osÍ.,.mstě ŽP,Žw, BL, BPd| byl si mstě BPr, pornšťuje ŽKI, BoI,
pomstitel ŽKp (u|ciscens); ke všem nalezenlm ŽP, Žw1 ve všěch nalezenich ŽKI,
ve vše přěnalezovánie ŽKp, ve všěch přichodiech Bol, všech ná|ezóy B1., nade všěmi
trálezky BPd, BPt (irr ornnes aclinventicrnes)

Žaln I29

otištěno pod|eŽKp (rkp. fol. 73b; vyd. s. 119-120); varianty z'ŽW,ŽK| (v. 1-4),
ŽP, BoI, BL, BPd, BPr. _ Stav jotace podle rukopisu.

6 jměj] gtniel. ŽKp (speret)

l--
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1 z|t|tlboka Ž.ř(p] z hlúbi ŽW, z}J,.lubokosLi Ž KI a osl.,. křičal sem ŽKp]volal jsem
ŽW a ost. pod.,. hospodine ŽKp a osÍ.] pane BL, BPd (pod. ddle) _ 2 s|yšiecie ŽRp|
slyšúcí ŽKI, pos|ichajtt,eí ŽW, pod. ŽP, nadchýleny Bol, pozoruj 7ce BL, nakloněnie
BPd, nakloněné BPr (intendentes); modlitvy ŽKp] moď|ítby BPr, prosby ŽW a ost.
(deprecationis) _ 3 ducholovstvi ŽKpl z|ostí ŽW, ŽKI, BoI, nespravedlnosLi ŽP,
křivoty B.L, nepravosti BPd,lrřiechuov BPr (iniquitates - pod. ddle); chovati budeš
ŽKp]schováš ŽIť, schovávati bud'eš Ž P,zachováŠ ŽKl, BL, zachoval by Bor, budeš-li
zachovávati BPd, šetřiti budeš BPr,. sdrží ŽRp, (z-) BoI| strp| ŽW, ŽKI, ŽP, BL,
snese BPd, snésti bude moci BPr (sustinebit) - 4 slitovánie ŽKp o osť.] smilovánie
BPd-4-5ož1da|Sem.. .  oŽida la jestŽKp| t rpě l  jsem.. . t rpě la jestŽW,ŽP,strpé|
sem... trpěla BZ' (strpěla jest) BPd' sdrŽěl sem... zdrŽé|a sě jest Bol, snesl sem...
snášenie jest měla BPr _ 5 náději jmě|a ŽKp, ŽP1 utala Žw, BoI, BL, BPd, doufala
jest BPr (pod. ddle) _ 7 milosrdie ŽRp a osÍ.] milosrdenstvie BPd, BPr; obižné ŽKp|
velikebné Žw,ýe|iké ŽP, BoI, hojné Bt, BPd, BPr

Č t v e r o e v a n g e l i u m

K otázce stč. čtveroevangelrrího textu srov. B' Ryba, I( latinsko-českým manlo.
t rektům, LE 67,1940'  1-68 (zv l .  s .52-53).

(Kázán l  na  ho ře )

(Mat. 5)

Text vzat z BDr (fol. 542b-543a)' otištěn podle opisu Vraštilova. Varianty
z BoI, BL, BPd, BPr a dále i z evangeliářů, pokud je v nich text ukázky alespoň
částečně zachován: v. 1-12 z EV, Eo, EB; v. 13-16 z EY, Eo; v. 13-79 z EB;
v.20-24 z ES, ER, EO, EB; v. 33-42 z EO; v. 43-48 z EZ, EO, EB, EP. - Jotace
v ukázkách z BDr zaclrovávána v krátkých slabikách (kromě po -i-)' NenáleŽitá
jotace po -i- a ojetl. po -ř- potlačena.

6 lákají ř/k] lkagi BDr _ 18 nebe] nebie BDr_22 plamener-rr] plarnem BDr

Tcxt BDr je starobylý; svědčí podle rozdílů vzhledem k evangcliářům o govérrr
překladu. Znéní BoI se zde více neŽ v ostatních třech evangeliích odchyluje oďtextu
BDr, jehoŽ revizí vznikl. Poměr textů Bl (nový překlad 2. redakce) a BPd (3. re-
dakce) ukazuje na přepracováváníformou důslednějších úprav. Text BPr(4. redakce)
se odlišuje poměrně nejvíce (nové lexikálni prvky, volnější vztah k předloze, překlad
výkIaclový).

1 sěde BDr a osÍ.] sedieše Ev, BoI, se posadil BPr,. přistúpichu BDr a ost, pod.|
př ib lížichuséBal;  učedlníc i  BDraost .pod.]mladčí EV,pod.BoI_3blaŽeni  BDr,EV,
.BB] blahoslavenl .Eo a ost. (pod. ddle ) ; duchem BDr o osÍ.] duchovně Bol _ 4 obďržie
BDr] budú v]ásti EV a ost. pod'., obsadú EB _5 Žalostie BDr] jsú v Žalosti Bot, pláčí
Ev,Eo, EB, BPd,\|<aji BL, BPr _ 6lákají (lkagi) a Žiezlivi jsú pravedlnosti BDr] lačnl
jsú a Žízniví pravdy .Eo, hladovitějí a Žiezniji pravosti .EB, lačnějí a žieznéj1spravedl-
nosti BZ, BPd' (spravedlivosti) BPr, Žáďaj1 pravdy Bol, o EY koruptela (esuriunt et
sitiunt iustitiam) - 7 dojdú milosrdenstvie BDr a osÍ.] milosrdie dojdú EV, milosrden.
stvie najdú Eo, milosrdenstvie sě nad nimi stane Bol - 8 buoha BDr a osÍ.] hospodina
BoI _ 9 pokorní BDr, BL|pokojní EY a ost.- 10 násilé BDr, EB|protivenstvie Eo a
osl.,rúhanie a protivenstvie EY mladšt oprcuou(persecutionem) _71 vz1aj1 BDr]vzklnú
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|iďé EB' budú l
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podá tebe biřic
(služebníku) B
BL, BPd _26



,'řiča|sem ŽKp] volal jsem
,. d"dle) _ 2 s|yšiecie ŽKpl
lozorujÍce BI, nakloněnie
ly BPr, prosby ŽW a ost.
B0/, nespravedlnosti ŽP,
potl. ddle); chovati budeš
zachoval by BoI, budeš-li
strp| ŽW, ŽRI, ŽP' BL,

ie ŽKp o osÍ.] smilovánie
.pěla jest ŽW, ŽP, strpě|
L sě jest Bol, srresl sem...
W, BOI, BL, BPd, doufala
e BPd', BPr; obiŽné ŽKp|

lat insko-českým mamo-

isu Vraštilova' Varianty
tich text ukázky alespoň
iY ,  EO;  v .  13 -19  z  EB ;
Z, EO, EB, EP. - Jotace
romě po -i-). NenáleŽitá

Lmenem] plarnem BDr

k evangcliářům o novétlr
1eliích oáchyluje oftextu
2. redakce) a BPd (3. re-
rav. Text BPr (4. redakce)
vztah 1r předloze, překlad

istúpichu BDr a ost. pod.|
BoI_3 blaŽeni BDr, EY,
duchovně BoI_4 obdrŽie
)r] jsú v Žalosti Bol' pláči
ú pravedlnosti BDr] lačnÍ
ačněji a žiezněj1 spravedl-
EY koruptela (esuriunt et
ldie dojdú .EV, milosrden-
oha BDr a osÍ.] hospodina
rr, EBI protivenstvie -EO a
m) - 11 vzlají BDr] vzklnú

|idé EB, budú láti |idé Bol, zlořečiti budú lidé Eo a ost., zlořečiti budú.BV mladší
oprauou; násilé vám učinie BDr] vás zlosti budú podávati BY, nenáviděti vás budú
.Eo' stíhati vy budú EB' budú... protivenstvie vám činiti Bol' protiviti se vám budú
BL, BPd, BPr (persecuti vos fuerint) - 72 mzda BDr, EO, EBl otplata EV a ost.;
hojná BDr] veliká .EV' Bol' mnohá Eo a ost.; jsú sě protivili prorokóm BDr a ost.|
sú prorokóv nenáviděli BoI . 13 pakli BDr o osÍ.] jestliže Bo, BPr, jest.li to' Že BoI;
z|tyne BDr, BoI] zmis1(znyiy) Eo, zješitnie EB, bude znařena BL, BPd, BPr, chgbí
o.EV (evanuerit); čím sě bude soliti RDr, ,BB] v němž soleno bude Eo, (č1m) BL, BPd,
čím budú soliti Bol' v čem osolé EV, č7m bude osoleno BPr; aby bylo ven vyvrŽeno
a ot lidí odlúčeno BDrl aby ven vyvrženo bylo a ztlačeno bylo or1 |iďi Eo, (utlačeno)
EB, aby byla ven vyvržena a ot lidi potlačena BoI, BL, BPd, BPr, aby ven vymetali
a lidmi potlačili Ev * 14 sě skrýti BDr] skryto býti ,Eo o osÍ., schováno býti EV,
utajiti EB; po|ožené BDr] ješto jest položeno Bol, postavené EY' BPr, posazené
Eo, BI', BPd, ustavené EB _ t5 zaŽ}ruc BDr a ost. pod.| rozžLtuee Eo, rožiehaji EB,
zažéhaj1 BPd, osvěcuj1 BPr; svietedlnicě BDr] svietedlnici B.L' BPd, svieci BoI,
sviece BPr, světlo.EV, světla.Eo, EB; v|ožie BDr] postavie BV, Bol, postavujI BL,
BPd, stavějí BPr,poloŽi.Bo' kladú .BB,. pod kbelec BDr, BPr| pod kbelcem BL, BPd,
pod káď Ev, EB, pod vieko .Eo' pod mieru Bol (sub modio) _ 16 aby. .. oslavil i BDr]
at by pochválili.Bo, aby chválili EB, BoI, BL, BPd, aé ve]ebí BPr, chváIu EY (odch.)
- 18 poňaž nepřěmine BDr] doniž nemine Bol, dokudŽ nepomine BPd, BPr, doňudŽ ne-
přÍde (l) EB, dokud nepromění se BL; jedno slovce neb jediné písemceBDr] najmenšie
slovce ani počátek jeho Bol' jota jedna ani jeden vršek Bl, BPd, jediné slovce aneb
jediný verŠek BPr, slovo jedno, trhnutie EB (iota unum aut unus apex); nesejde BDr]
nemine.EB, nemine ani zhyne Bol, nepomine BL, BPd, BPr; aŽ sě vŠecko stane BDr]
aŽ i všecky věci se stanú B.L, pod. BPd, BPr, aŽ všecko bude naplněno BoI, jeliŽ
všeckna budú EB _ 19 zruší BDr, BL, BPd] ruší .EB' přěstúp1 BoI, BPr; jedno z to-
hoto přikázanie najmenšieho BDr] jedno z přikázaní těchto najmenšie EB, jedno
z těchto přikázaní najmenších BL, pod. BPd, BPr, zákon nebo jeho najmenšie přiká-
zanie BoI _ 20 nebudeJi obihati... viece BDr] nebude-li... větčie Bol, nebude-li
hojnějšie BL, BPr, (hojnějšie... viece) BPd, jedno bude-li... svrchovanějšie (iwrcho-
wananei|ie) .ES, (svrchovanějšie viece) .ER, jediné leč zbývati bude. . . viece Eo, jedno
ačsěrozrnÓŽ... viece .EB; mudrákóv i duchovníkóv židovských BDr] písařóv azákon-
níkuov ES, ER,.Eo, mistróv a l iceměrníkóv EB, (a zákonníkóv,) BL, BPd, BPr,
učenníkóv a duchovníkóv BoI - 21 bude povinen k súdu BDr] povinen bude otsúzenie
Bol, vinen bude súda Es, ER, EB' (súdern).tro' (súdu) BPd, hoden bude súdu BZ,
BPr (pod. dale) _22každý BDr a osÍ.] prokní.ES' všeliký BB; šielenče BDr] vilo ES,
.BR, racha Eo a ost., racha, točíš prázdný nebo bezmozký Bol,.bude uviňen v súdě
BDr] vinen bude k sebrání.Bo' (vyobcovánie) EB' (rady) Bol' (otsúzenie) BPd' bude
hoden súzenie .BE, (odsúzenie) BL, (rady aneb odsúzenie) BPr, u ES chgbí; plamerrem
ohněvým BDr] múky ohňové 'ES' (pekelné) E-l?, pekelného ohně Eo a ost, pod. (pod'
ddle) _ 23 ofěruješ BDr, ES, Bol] obětuješ Eo a ost. (pod.. ddle); néco proti tobě neli-
bého BDr] k tobě něco k tobě hněvu prot,i tobě ER, k tobě něco ,oS, něco protiv tobě
Eo a ost. pod. (aliquid) _ 24 jdiž dřévc a smjř sě s svým bratrem BDr a osÍ. pod.] jdi
dřéve, pokoř sě bratru svému ES' (pokaz) ER' jdi dřéve, skliď sě s tvým bratrem .EB,
jdi prvé ku pokoře bratra svého B.L _25kďyž BDr] rúče ďoniž, BoI, brzo dokudŽ B.L,
(donidž) BPd, rychle doniŽ BPr; at snad . . . k súdci BDr] neb snad tvój protivník tlá
tě súdci BoI, BL, aby snad nedal tebe protivník súdci BPd, (protivník tvój) BPr,.
podá tebe biřicovi BDr] dá tě sluze B,L' (sluzě nepravému) BoI, dal [by] tě slltzé BPd,
(služebníku) BPr,. budeš ,lrŽen BDrl budeš vsazen BoI' (byl by) BPr, budeš puštěn
BL, BPd - 26 poslednieho šarta BDr] poslední šart BI', BPd, BPr, poslední čtvrten



BoI _ 27 necizoloŽ BDr] nesesmilniš Bol a ost. - 28 Ženu cizl BDr| Žerll.l BoI a ost. -
29 pohoršije BDr, BoI| horši Bl,, BPd, BPr (pod. ddle); vylup je avrz BDr, BPd,
BPr, (za:ttz) BL| jen: ale vyvrz ie Bol; hodné BDr] hodněj|e Bol, úŽitečno BL, BPd",
ttŽitečné BPr (pod. ddle) _ 31 ženu BDr a osÍ.| manŽelku BPr (pod. dáIe); listroz-
vuodný BDr] knieŽky otpuštěnie BoI, (zaplzenie) BPd' lístek zapuzenie BPr, chgbi
u BL _ 32 kromě jejiej viny v smilství BDrjbez viny skutku tělestného Bol, kromě
příčiny srnilstva BL, BPd, (cizoložstva)BPr,.činí, že,ona cizo|oží BDr] ten ji čini
cizoložnícl Bol, činí, aby smilnila B"L, činí ji, aby cizoloŽila BPd, uvodí ji v cizoloŽstvo
BPr _ 33 navrat' hospodinu BDr] navrátíš buohu Eo' (pánu) BL, BPd, naplníš hospo.
dinu Bol, plniti budeš pánu BPr - 35 podnoŽ BDr a osÍ.] podnoŽíe BL, šamlice Eo
(scabellum) - 36 učiniti BDr a osÍ.] na své hlavě učiniti BoI _ 37 a jest-li co toho viece
BDr] ale čsoŽ mimo to hojnější jest .Eo' a to, coŽ by viece mimo to bylo Bol, a coŽ
viece těch hojně jest BL, coŽ zajisté nad ty věci hojnějie jest BPd, což pak nadto
viece jest BPr (quod autem his abundantius est) - 39 neprotivujte sě BDr] abyšte sě
neprotivili .BPd' abyšte sě nebránili Bol, BL, abyšte neodpierali BPr, neodolati Eo
(non resister'e); poskyť BDr] podaj Eo, d'aj BPd, obrať Bol, Irasad BL, BPr _ 40 sě. '.
v súdě korčí BDr] chce... sě v súdu vaditi Eo, chce sě''. súditi BoI,se chce... súdem
svářiti BL, BPd, BPr,. vysúditi BDr] vz|Li Eo o osÍ.'. přidaj BDr, BoI| pust Eo' BZ,
BPd, nech BPr _ 41přinuzí BDr] přinuti.Eo' mútí Bol' nutiti bude B.L, by nutil BPr'
by nutkal BPd; l< tisíci kročějí BDr a ost' pod.| aby tisíc kročejí s nlm šel Bol, BPr _
42 kto u tebe čeho zajímá BDr|ktoŽ chce zajieti u tebe BL, (by chtěl. . . od tebe) BPd'
BPr,ktož chce' by jemu pÓjčil Bol' chtějíciemu od tebe požíčerrl Eo - 43 budeš...
trenáviděti BDr a osÍ.] v nenávisti budeš mieti EB, BPd, (v závisti) Eo - 44 proste
BDr, EZ| modlte sé Eo a ost'; za své rrásilníky BDr, EZ, (vašě) IJB] za protivníky
Eo, EP, BL, BPd, BPr, za své nepřátely a protivníky Bol; kto sě várrr protivie BDr,
EZ| a ješto vás hanějí BoI, a zaháncé vašě .Eo, BPd, BPt, a [za] porúhače své EP,
(rúhače) BL, a |zaf hubujície vy .EB - 45 jest kázal slunci ltzn|t| BDr, .EZ] slunci
svému kazuje vychoditi .EB, (svítiti) .Eo, sluncem svým svietí EP, svému slunci velí
vzchoditi BoI u ost.; dává déšč BDr, EZ, Eo, BPr| déšť svój posielá EP' dščí Bol
aost. pod.; nad spravedlné i rre na pravó BDr, DZ) na pravé i na křivé Eo, BoI,na
pravé i ne na pravé .EB, rra spravccllivé i ne na spravcdlivé BL, (na nespravedlivé)
BPd, BPr, spravedlivým i nesprar'edlivým "BP - 46 obccrlí hřiešníci BDt, EZ] zjevní
hřÍšníci Eo a ost., zjěvníci EB _ 47 pohané BDr a osÍ.] pekelníci BL, BPd _ 48 svrcho.
vanÍ BDr, Ez, EB, Bol| rtokonali Eo a osÍ.,.nebesliý BDr a osÍ.] jenž jest v nebesiech
Bol, chgbí u EZ

( N a r o z e n í  a  d ě t s t v í  J e ž Í š o v o )

(Luk. 2)

otištětro z BDr (rkp. fol. 571alb) podle opisu VrašLilova. Variarrty z BoI, BL,
BPd, BPr a z evangel iá řů: v.  1 -|4 z ES,  ER, Ez,  Eo,  EB, EP;v.15-2o z Es,  BR, Ez,
EO, BB, BP; t r .27 z EZ,  EO, EB; v.22-32 z BV, EO, EB; v.33-40 z ES,  ER, BZ,
EO, EB, EP; v.42-52 z ES,  EV, ER, EZ,  BO, EB, EP.

2 syrského .EZ] irikeho BDr - 3 jdiechu EZ] giedyechu BDr (ibant) _ 44 svých
EZI lwatich BDr

Text evangeliářů Es a ER se téměř kryje. l'oměrně málo odcltylek je i ve ztrění
Ev. Bo má jiný překlad. Výrazrré zvláštnosti přckladové mají EB' EP. Je zde shoda
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mezi BDr a EZ,
překlad (2. reda}
jevÍcÍ jakýsi vztt

1 zápovědI
káza|EP (oilch.)
E S , E R - 3 c h t i e
aby sě každý uk
BPr (ut profiterr
z města galilejsk
BDr a osÍ. pod.] r
těžku BDr a ost,
pod.] v rúchy .BI
v obecnici nebo
obci EP (in div
v témž kraji BD
v tom královstr
a chovajÍce EB'
chovajíce Es' (I
BDr, EZ, BOII i
bděnie nočnieho
BDr, EZ|páně )
světlost Es, Eo
EP' obklÍči ES
strašiechu .BP,.
a osÍ.] nebojte s
káži ER, pravi a
.ES, nemluvňátk
rr ost.] učiněno jc
a s ním ES' (při.
stva nebeského
.ES, (rytierstva)
BL, BPr| chvá|
a ost. - 15 toho
ty noviny, jestJ
BL, BPd., BPT
pacholátko BD
nemluvňátko B
věcech BL, pod'
v paměti Eo' l
pamatováše pilt
.ES, ER, EB, sli
v břišě Eo, BL'
c osÍ.,. vzěchu je
Bol] aby obětc
BDr, EO, BOI,
kaŽdý pacholík
(jenž otvierá) .E
sě narodÍ.Eo' o
Bol,. dvě ptáčě1



z1 BDr| ženu BoI a ost. _
ylup je a vrz BDr, BPd'
, BoI,ižitečno BL, BPd.,
?Pr (pod. ddle); list roz-
;ek zapuzenie BPr, chgbí
.u tělestného Bol, kromě
cizo|oŽl BDr] ten ji činí
Pd' uvodí ji v cizoložstvo
BL, BPd, naplníš hospo-
odnoŽie BL, šam|ice Eo
'37 a jest-l i co toho viece
mimo to by|o BoI, a což
est BPd, což pak nadto
,ivujte sě BDr] abyšte sě
ierali BPr. neodolati EO
tasaď B.L. BPr _ 40 sě. . .
iti BoI, se chce . . . súdem
BDr, BoI| pusť Eo, BZ,
.i bude B.L, by nutil BPr,
čejí s nim šel Bol, BPr _
ly chtěl. . . od tebe) BPd'
,žíčenl Eo - 43 budeš...
závisti) Bo - 44 proste

vašě) /iB] za protivníky
rto sě vánr protivie BDr,
a [za] porúhače své .EP,
vznTti BDr, "EZl slunci

tí EP, svému slunci velí
,ój posielá EP, ďščt BoI
á i na křivé Eo, Bol, na
B.L, (na rrespravedlivé)

řiešníci BDr, EZ| zjevní
íci BL, BPd _ 48 svrcho.
tsÍ'] jenž jest v nebesiech

va. Variantv z BOI, BL,
; v .  15 -20  z  ES ,  ER ,  EZ ,
v.  33-40 z ES,  ER, EZ,

BDr (ibant) - 44 svých

lo odclrylek je i ve zrrění
rjl EB, EP. Je zde shoda

mezi BDr a EZ. Bol má méně diferencí neŽ v evangeliu Matoušově. B,L má nový
překlad (2. redakce), jehož úpravou vzniklo znéni BPd, BPr má zase nový překlad'
jevící jakýsi vztah k znění evangeliářovému v -Eo.

1 zápověd BDr, BZ, EB, BoI| přikázanie.BS, ER, vyrčení Eo, BL, BPd, BPr' při-
káza| BP (odch.) _2 ot vládařě syrského BDr a osl.] otl. súdce syrského Eo,.EB, od súdcě
.Es, "ER _ 3 chtiece sě osvědčiti BDr, EZ, Bol] aby sě pokázali Es, ER, (ukázali) .EP'
aby sě každý ukáza\ Eo, aby sě opověděli EB, aby se přiznali BL, (pÍiznáva|i) BPd,
BPr (ut proÍiterentur - pod. ddle) _ 4 ozép BDr, EZ] Josef ES a ost. pod.; z Nazareta,
změstagali lejského BDr,EZfoďGali leezměstaNazareta.ES aost.pod.; doŽiďovstvie
BDr a ost, pod.f do Judea ES, pod. BR, Eo, EB - 5 s ženú BDr a osÍ.] s manŽelkú BPr,.
I,ěžkú BDr o osÍ.] břichaLi EP, těhotnú Bo, BL, BPd, BPr - 7 plénkami BDr a ost.
pod,| v rúchy .oS, B R, Eo, rúchem .EB, v šátky B Pr ; v hostinnici B Dr, E Z, Eo, B P r|
v obecnici nebo v hostinnici BoI,v obecnici BL, BPd, mezi všěnri ES, ER,.BB, ve vší
obci ,EP (in diversorio) - 8 pastuchy BDr, EZ, BoI, BL, BPd] pastýři ES a osÍ.,.
vtémžkraj iBDr,  EZ,BoI7vtékraj ině EP,BPr,vtejžvlast i  EB,(té)BL,(též)BPd,
v tom království Eo, chgbt v ES, BR; bdiece i střěhúce BDr, EZ, Eo, Boll bdiece
a chovajÍce BB, (a ostřiehajíce) BL, BPd, ponocujíce a ostřiehajice BPr, biechu..'
chovajÍce ES, (bdiechu) ER, ti nespáchu, ale bdiechu ostřiehajíce EP; clts1l'e nocnie
BDr, EZ, Bol] časuov nočnÍch Eo, bděnie (bdyecze) nocná.BB, bděni nočních BPd'
bděnie nočnieho BL, BPr, té noci ES, ER, v noci.EP (vigil ias noctis) - 9 hospodinóv
BDr, BZ|páně BPd, BPr,boŽ| ES a ost.; jasno BDr, EZ, Bolljasnost BL, BPd, BPr,
světlost Es, Eo, EB, EP, vcselé a světlost ER,. prosvieti BDr, EZ, BoI] osvietila iest
.EP' obklíči .ES c osÍ. pod.,. leku sě BDr, EZ, BoI] báchu sě 'ES a osÍ. pod., aŽ se velmi
strašiechu EP,. strachem BDr a ost.lbázn| BL, BPd, BPr - 10 neroďte sě báti BDr
a osÍ.] nebojte se EP, BPr, nejmějte strachu.Bs' .E'.R,.zvěstuji BDr a osÍ'] ukáŽi .ES'
káŽi.ER, pravi a zevuji EP _ 12 děťátko BDr, EZ, EP, BPdf dietě .ER' Bo, BB, (diece)
-ES, rremluvňátko BL,BPr, nemluvátko nebo mláďátko BoI _ 73 sta sě s andělem BDr
rr osÍ.] učiněno jest s anjelem.Eo, sešlo se jest .EP, pojide hlas s anjelem chváléce boha
a s ním.ES, (přijide) ER,.mnoŽstvie říšě nebeské BDr, EZ, Eo, Boll mnostvie rytieř-
stva nebeského EB, BPd, (nebeskélro zástuplt) BL, BPr, slla nebeského rycieřstva
ES, (rytierstva) E.R, mnoho řitieřóv nebeských, točíš anjelóv EP - 74 s|áva BDr, EZ
BL, BPrl chvála BS a ost., chvála buď.EP,. mir BDr, Es, Bz, Eo, BoIl pokoj .ER
a ost. _ 15 toho slova, ješto sě jest stalo BDr a ost. pod.l to slovo BS, toho slova .ER'
ty noviny, jest-li to pravda E P ; :ukázal' B Dr a ost'f učinil. . . a pokázal E B, (.,. i ukázal)
BL, BPd, BPr _ 16 pospiechajice BDr, Ez, BoIl chvátajíce ES o osÍ., brzo EP;
pacholátko BDr, EZ, Bol] dietě ER, BB, (diece) 'ES, dětátko Eo, EP, BL, BPd,
nemluvňátko BPr - 18 tomu BDr, EZ, EP, Bol] o těch EB, o těch slovÍch Eo, o těch
věcech BL, pod. BPd, BPr, slyšiec o tom ES, .ER _ 19 chováše BDr, EZ, Bol] chováše
v paměti Eo, schováváše EB, zachováváše BL, BPd, BPr, pamatováše .ES, .ER'
pamatováše pilně všecky ty řeči.EP,.nesúci BDr, EZ, Bol] snášejíci BL, BPd, kladúci
.Es, .ER, .BB' skládajíc EP, BPr, rozjlmajíci ,Bo (conferens) - 21 v Životě BDr a ost.l
v bŤišě Eo, BL, BPd _ 22 jsú sě dokonali BDr, BoI) sú dokonány.EV, naplnili sě .Eo
cosÍ., .vzěchu jehoBDr,Bol]nesechu jehoEV aost .pod.;  cht iece jehoobětovat iBDr,
Bor] aby obětova]i jeho .EV a osÍ., aby postavili jej EB, BPr _ 23 všeliký samec
BDr, Eo, BoI, (každý) B,L] všeliký samček 'EB, všeliké pachole EV (pozd, úpraoa),
kaŽdý pacholik BPd, BPr; otvieraje život BDr, BoI, BPr| otvieraje materník BPd'
(jenž otvierá) BZ' kteréšto najprvé matky svéj otvierá břich ,EV (pozd. úpraua), jenŽ
sě narodí Eo, otváříce vrata .BB (adaperiens vulvam) - 24 hospodinu| přiddno Ú BDr,
Bol,' dvě ptáčětě holubiej BDr, Bol,! dvé holúbenee Eo, po dvú holubú EB' dvé holú.
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bátek BL, BPd, BPr, u EV chgbí - 25 báznivý BDr a osÍ.] bázlivý .Eo' bohobojný BPr,.
israhelského BDr a osÍ.] Žldovstvu Z'V - 26 mazancě hospodinova BDr] mazaného
hospodina Bol' hospodina EV,I(rista hospodina (nadeps.zpána) EB, Krista boŽieho
Eo, BL, Krista páně BPd, BPr _27 oLec i mátě BDr, BoI| rodina Ev, EB, starosty
Eo' rodiči BL' BPd, BPr _ 28 v svá náručie BDr] na své rucě Ev, BoI, na lokty své
Eo, BL, BPd, BPr, na lokty.EB,. poblaha bohu BDr, Bol] chváléše boha EY, pod'
BPd, BPr, pochváli boha BI, pozdrar'i l boha Bo, požehna buoha EB _29 propusť
BDr, BoI| propustíš BPr' pustíš Ev, Eo, pust.EB, necháš BL, BPd _ 30 spasenie
BDr a osl.] zdravie.EV, slávu Eo -32 k zěvenÍ BDr a ost. pod.| k zvěstovánÍ.Eo,
k vidění EB,. národuov BDr,I1B] národónr Bol, pohanórn BV, BL, BPd, BPr, l idu
Eo; Lvéj osadě Israheti BDr] Lvé osady Izrahele Bol, lidu tvému Židovskérrru EV,
(israhelskému) Eo' lidu tvého Israhele EB, (izrahelského) Bl,, BPd, BPr _ 34 poŽehna
iI BDr, Bz, BoI, (jim) Eo' ,BPd' (jich) BL, BPr, (jej) EP] blahoslavieše jirn ES, blaŽe
jim ER, blahal jest jim EB; toť" BDr, BZ, Bol] seor'a ES, ova EB, hlédaj, on .EP, aj
ER a ost.; na spadenie i na povstánie rnnohých z lztahe.l.e BDr, EZ, Bol] v obidu a na
vskřiešenie mnohých v Židovstvi .ES, (v spád... z Israhele) EP, (na padení... mno-
hýnr v Israheli) "Eo, v padenie a ve vskřiešenie mnohých v Israheli EB,ku pádu a na
vzkřiešenie mnohých v lzraheli BPd, na pád a ku povstání mnohých v lidu izrahel-
skéIn BPr, ien: kll pádu mnohým v Izraheli BL, ien: v biedu a na sliřiešellie ER,. bude
otpoviedáno BDr, EZ| budc otpověděno Bol, ts.L, bude otmlúvárro BPd, bude odpí.
rárro BPr, odpovědie Eo, sě protiveno bude .EB, se budú protiviti.EP, chgbíu.Es, .ER *
35 tvú vlastní BDr, EZ, EP, BoI1tvu Eo, BL, BPd, BPr,ta tvú .ER, tvú sárn.ES, tvý
samé .E.B (tuam ipsius animam); projde BDr a osÍ.] prorazi.EP, pronikrre BPr,. aby
byla ohlášena BDr, EZ' BoI] aby pronesena byla.ES, aby prohtášeno bylo ,Eo, aby
zěvena by|a EB, (zjevena) BL, BPr, aby se zevi|y EP, (zjevila) BPd, chgbí v ER _
36 bieše přěběhla rnrtoho dnór' BDr, EZ, BoI, (mnohé dni) .Eo] bydléše ve mnoze
dnech .ES, .BR' vešla bieše ve mnohé dni .EB, bieše proŠla v mnohých dnech Bl, sě
bieše sstarala ve dnech mnohých BPd' (byla) BPr, bieše dost v stáři EP,. ot děvstvie
BDr, EZ| ot děvojstva Es, EB, (.stvie) Bol, cld děvečŠtvie .ER, od panenstvi .Eo
a ost. _ 37 postem a modlitbarni BDr a ost. pod.l postem a modlitbami i žáttostí.ER'
postieci se, modléci .EP' posty a prosbami BPd _ 38 v túž hodinu BDr a ost. pod.f Lé
ještě hodiny EB, toho času ES, BR, r'ty časy .EP,. zpoviedáše sě hospodinu BDt, EZ,
EB, BoI, (pánu) ,Bo] porúčieše sě. .. hospodinu .Es, .ER, chváléše hospodina EP, BL,
BPr' chválu vzdáváše hospodirru BPd;oŽidáchu BDr, EZ, BoI1 čakáclru.ES o osÍ.,.
vykúpenie BDr,EZ]vykúpenieJeruzaléma BS,EB,(Jeruzalémi) Bol,(v Jerusalémě)
.E.R, (isralrelského) Eo a ost' - 39 dokonachu všecko BDr, EZ, Bol] dokonali všecky
věci Eo, BL, BPd, BPr, skonachu všecky větci EP, naplni sě vše ,BS, (všeckno) E.R'
naplnichu všěckrra EB,.hospodinova.BDr, EZ, BoI| božího Eo, RP, EB, BL,páné
BPd, BPr, MojŽiešova .Es' En _ 40 posiler'áše sě BDr a ost. pod.| silnieše se EP, BL,
silnieŠe .EB, rnuŽieŠe ES, neni u ER _ 41 Veliky ntlci BDr] velikonoční BoI a ost' _ 42
jdiechu s ním BDr, Bz, BoI,.ER] spolu diechu EP' jidu .BS, pojidechu EV, vstupujíce
jich .Bo, vodil i jcho EB,|<dyŽjsú šli oni BL,kdyŽ orli vstupováchu BPd, a oni vstupo-
vali BPr,.podlé obyčěje slavnéhtl BDr, EZ, Bor] podlé obyčeje svátečného EP, (svá.
tečnieho) BPr, (dne svátečniho) Eo, BL, BPd, (dne hodnieho) 'EB, (hodu) .ES,
jakoŽobyčěj hodný Ev,ER_43nevzvěděli jsúBDr, EZ,Bol|rrcvědiechu EB,lezna-
merrali Es, Ev, neznanrenal tolro jeho ot'ec .ER, bez vědomic otce svého i mateře .EP,
nepoznali Eo, BL, BPd, BPr _ 44 v tovař'iství svých súsěduov BDr, EZ, Bol] v tova.
řiství.EB, BL,v zástupu Eo, BPd, BPr,tnezi l idmi v zástupu BP,na cěstě s družinú
Es, Ev, (s l<rrěžírni).&'.R,.tnezi rodinú BDr, EZ, BoI|mezí přirozenýrni BPd,mezi
přÍbuznými BPr,po přietcléch ES aost. pod' -45 ptajíce BDr, EZ, Bol] hledajíce Eo
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||iyý Eo' bohobojný BPr;
lodinova BDr]1 mazaného
pána) EB, Krista božieho
rodina "8I/, -EB, starosty
'cé EV, BoI, na lokty své
Ichváléše boř'a EV, pod,
r buoha EB _ 29 propusé
Š BL, BPd _ 30'spasenie
|. pod.| I< zvěstován7 Eo,
EV, BL, BPd, BPr,l idu
tvému židovskému "EV,.,, 
BPd. BPr _34 poŽehna

ahoslavieše jirn ,ES, blaže
va EB, hlédaj, on .EP, aj
)r, EZ, BOII v obidu a na
EP, (na padeni... mno-
sraheli.BB, ku pádu a na
mnohých v lidu izrahel.
a na skřiešenie .ER,. bude
úúvárro BPd, bude odpí.
viti,EP' chgbív Es, "aR -
Lvú ER, tvú sám ES, tvý
BP, pronikne BPr; aby
lrohlášeno bylo ,Eo, aby
vi|a) BPd, chgbí u ER _
) Eo] bydléše ve mnoze
mnohých dnech BZ, sě

L' v stáři EP; o| děvstvie
e BR, od panenstr'í -Eo
todlitbami i žádost1 ER,
ldinu BDr a ost. pod'] té
e sě hospodinu BDr, EZ,
iléše hospodina EP, BL,
Bol] čakáchu ES a ost';
émi) Bol' (v Jerusalémě)
z, BoI] dokonali všecky
ě vše .E'S, (všeckno) ER,
Eo, EP, EB, BL, páné
pod.] silnieše seEP, BL,
likonoční BoI a ost. _ 42
ojidechu E V, vstupujíce
ách:o BPd, a oni vstupo.
lje sválečného EP, (svá.
nieho) BB, (hodu) ES,
]nevědieehu EB,nezna-
otce svého i mateře EP,
v BDr, EZ, BOll v lova-
u.EP, na cěstě s druŽinú
přirozenými BPd, mezí
r, EZ, BoIf hledajíce 'Eo

a osÍ., hledat ES, pod. "ER, jeho hledat Ev _ 46 mezi mistry BDr a osÍ'] prostřěd
doktoróv Eo, mezi doktory BPr, mczi učiteli BL, BPd - 47 diviechu sě BDr a osÍ.]
lečechu se .E V, .ER, uŽasováchu sě .Eo, uŽasechu sě .EB, strachováchu se B.L, zstrašili se
BPr,.múdrosti jeho BDr a ost. pod.] nacl věhlastvem EB' nad opatlností BPd, BPr
- 48 synáčku BDr, EZ, Bol] synu .ES o osÍ.,. bolejíce BDr, EZ, EB] Želejilce Ev, Eo,
užesše se .EP, Žalostiece BoI, BPd, truchléce BL, s ža|ost| BPr, chgbi tl Es, ER
(dolentes) - 51 chováŠe BDr, EZ, BoIl znamenáváše .ES, znamenáše .BV, .ER'
schováváše .Eo, schováše EB, zachováváše BL, BPd, BPr, pamatováše dobře všecku
tu řeč .EP; nosieci BDr, EZ, Bol] kladúci Es, Ev, 'ER, skládajíci BL, snášejíci BPr'
rozmlúvajíci Eo, rozmýšlejíc na své mysli BP, ien: v svém std'c1 EB, BPd

B i b l e

Z důleŽitější literatury: J. Yašica, Staročeský překlad bible, Bible a český národ,
ročenka Chudým dětem sv. 47' Brno 1935, s. 122-138; F. M' Bartoš' Počátky české
bible, Praha !941; J. Merell, Bible v českých zemích od nejstarŠích dob do současnosti,
Praha 1956 (tam i další literatura).

( P r o l o g  k e  G e n e s i )

.fento prolog je v BoI a v BLT a byl také y BDr. Je tedy zvláštností 1. redakce
stč. překladu bible. - Text naší ukázky otištěn podle Bol (rkp. fol. 1alb); zachycena
jed1ná varianta BZ7. Doplně|< z BDr uveden podle výpisku Vraštilova. - Jotace
zachovávána v krátkých slabikách (kromě po -i.).

1 rnuŽ Bot] mudi.ec BLT _ 5 chtiece to vzvěděti BDr], není. u BoI, BLT _ L2
věčnosti] viecŽno|t Bol, wieczno|L BLr a korektor na oktaji připsal .y

(S t vo ření  svě ta )

(Gen .  1 -2 )

otištěno podle Bol (s opravami podle B.LT). Varianty z BM (text 2' redakce),
BPd, BPr. V B.L toto místo opsáno z textu BPr. _ Jotace v krátkých slabikách
ponechávána a vyrovnávána všude mimo po -l..

1, 6 rozděl BLT] rozdíelil Bol (dividat) _ ]'6 světlo většie, aby dni svie|ilo BZT]
chgbí u BoI _ 20 pod stvrzením BLT] pod itworzenim BoI - 30 na zemí BLT! chgbi
u BoI -2,4 nebě. . . nebe] nebe. . . nebie BoI (chgbně) _ 11 Evilat BLT, BM, BPd\
eyulat BoI (pod. BPr) - 12 bdeliurn BLT a osÍ.] belium BoI _ 2I vyňal] wynal .tsol
(stejně u.22)

Rozpětí variant mezi BoI, BM a BFd rrení zďaleka tak ve}iké jako v textech
novozákonních. Velmi zřetelně patrná je tu snaha o co moŽná nejdoslovnějši překlaď
(snad vzhledcm k charakteru textu)' Mnohdy se zřetelněji odliŠuje aŽ text BPr, který
je volnější a má mladší lexikální prvky.

I(ap. 1, 2 prázdna BoI a ost.l neplodná BPr,. nad tváti Bol, BPd] na tváti BM,
po vrchu BPr; boŽi BoI a ost.| páně BPr - 3 stvořeno jesI' BoI,BM] učiněno jest BPd'
stalo se jest BPr _ 4 rozděli l BoI a ost,f odďěli l BPr (pod, ddle) - 5 učirrěn jest Bol
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c ost.l stal se jest BPr; zitra BOl, BMljitro BPd, BPr (pod. ddle) - 6 stvrzenie BOl,
BM] stvrzenie (na okraií".. ueb obloha) BPd, obloha BPr (pod. ddle.) _ 9 shromaŽďte
sě Bol o osÍ.] zběhněte se BPr - 11 jablktl nesúcie Bol' (jablka) BM, BPd] plodné
BPr; podlé přirozenie BoI, BM\ podlé rodu BPd, vedlé plodu BPr - 12 vzplodila
BoI, BMl vydala jest BPd' vypučila je BPr; nesa Bol, BM] čině BPd, číníci BPr;
přirozenÍe Bol, BMl tvářnosti BPd' BPr * 13 ot večera aŽ do jitra aor] s večera
a z jitra B&r, večer a jitro BPd., BPr _ 14 na rozeznánie BoI, BMl na znamenie BPd,
k znamení BPr _ 16 aby svietilo noci Bol] aby vejvodilo nad nocí BM, aby bylo nad
nocí B Pd, aby palrovalo nad nocÍ B Pr - 18 aby.. . vládly dnem i nocí Bol, B M| aby .. .
byly nade dnem a noc7 BPd, aby..' panova]y nad dn,em i také nocí BPt _20 vzploďte
vody z sebe Bol' BM] vyl.edte vody BPd, rozp|oďteŽ vody BPr,. plod rybný dušě
Žívné BoI, (Žívé\ B]|I| zelr^ip|azy duše živé BPd, bmyz ducha obživujícieho BPr,.
plod létavý BoI, BMl|éta|é BPd, ptačstvo BPr - 21 úřitné BoI, BM]vel.iké BPd,
BPr; kaŽd'é obláště v svénr zpósobení BoI|kažďé oblášt v svém stvoření zpósobenÍ
B M, v tvárnosti své BPd, podlé tvářnosti jich B Pr _ 24 tvor živý BoI, B M] duši živú
BPd' duši obživujicí BPr; v svém pořádě BoI, BM| v rodu svérn BPd, vedlé plodu
jejieho BPr,.podlé podobenství BoI, BMl podlé tvářnost| BPd, BPr (pod. ddle) _
25 zvieřata zenrská, každá Bol, BM] zvieÍata zemská BPd, Šelmy zemské BPr (pod,
dóIe); dobytek BoI a osÍ.] hovarla BPt; rozličné Žiža|y' ješto sě plazie pcr z.cmi BoI,
BM] všeliký zelnlip|az zemský BPd,(zemép|az) BPr - 26 k obličě jí Bol, BIvI|k obrazu
BPd, BPr (pod. ddle); ku porlobizně Bo4 k podobenství BM a ost.; ptačstvu, ješto.. '
nebeským Bol, BMl nad... ptačstvem rrebeským BPd, BPr; stl 'ořeni všemu Bol,
pod. BMl nad. . . všeIikým stvořením BPd,naďe všÍ zemí BPr - 27 samcě a samici Bol
a ost.l muž'e a Ženll BPr _ 28 plodte sě Bo|, BI|If rozmnoŽte sě BPd, množte se BPr;
stvoření Bol, BM|živočichóm BPd, pod. BPr - 29 zelinu BoI a ost.] bylinu BPr (pod.
ddle); pod|é přirozenie svého Bol (odch.)| na zenri BM a osÍ.(superterram)-30
zvieřatóm BoI a ost.| Živočichóm BPr (pod. ddle/,. všelikému ptáku pod nebem Bol,
(ptačstvu) BM]každérrl ptáku nebeskému BPd,všemu ptačstvu nebeskému BPr,.
všemu stvoření BoI, BMl všěm věcern BPd, všenrrr tomu BPr,. na pokrmenie BoI,
BMlkkrnreníBPd, ku pokrrnu BPr

I(ap. 2' 1 svrchovachu sě Bol] dokonachu sě BM, dokonány jsu BPd, (dokonána)
BPr _ 2 dokona BoI a ost. pod.] doplni| BPd; všeclrno dielo Bol] die|o BM, BPd,
práci BPr (opus); dělal Bol' BM] jest činil BPd, jest puosobil BPr _ 3 ote všeho diela
BoI a ost.| od všelikého skutku BPr _ 4 porozenic BoI, BM] pokolenie BPd, zp|ozenie
BPr _ 5 všěcku chrast polskú Bol' (všeliktl) BMl všecko plodičstvď polské BPd,
všelikú chrastjnu polní BPr,.po vlastech BoI' BMl vlasti BPd, l<rajirry BPr,.hospodin
bóh Bo4 pán bóh BM, BPr, hospodin BPd,.nessieláše deště Bol' (dště) BM] nedštil
bieše BPd' nebyl je dštil BPr - 6 vzplýváše Bol, BM\ vzc|tázieše BPd, prýštila se
BPr; rozv|ahlj1e BoI, BM] srnačujilc BPd, smáčejíci BPr (pod. dtÍle),.vešken svrchek
zemský BoI, BM, (země) BPd] všecku po vrchu zeÍli BPr _7 z jí|y nebo z hlíny Bor]
z j1l'aB1VI' z hlíny BPd,zb|átaBPt; vdešenie BoIaost.l dýchanieBPr-8učinilbieše
BoI a ost.l štiepil je byl BPr - 9 vyvedl BoI a ost.l zplodil ie BPr; z prsti BoI, BM|
z země BPd, BPr; krásné viděti Bol] krásné k' vidění BM, pěkné k vidění BPd, ku
pohledění pěkné BPr,. a ovoce jeho Bol, BMl není o BPd, BPr (není oe Vg ); ku poží.
vani Bol a osÍ'] k vokušení BPr,. živosti BoI, BM\ Žívota BPd, BPr; zvěděnie Bo|]
uměnie BIvI a ost. (pod. dáIe) _ 10 řěka BoI, BM] potok BPd, BPr (pod, ddle);
prarneny Bol] hlavné prameny BhI, BPd, potoky hlavnie BPr (capita) - 11 sě točí
BoI]Leče BM,obcházie BPd,BPr - 12 přědobré BoI,BM| najlepšie BPd, výborné
BPr,.tudieŽ také nalézají drahé kanlenie, ješto slóve bdelium BoI, (na|ézávajÍ drahé
dřevo) BIvI| a tu nalézá sě dřěvo bdelium BPd, a tu se nachází bdelium BPr (ibi
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invenitur bdellium); ješto slóve BoI| neni u ost. (nent oe Vg) - 14 proti Asyron rreb
As5nios Bol] proti Asyrským BM a ost. (contra Assyrios) - 17 okuslš BoI] ieho okusíš
BM' jiesti budeš z něho BPd' by jedl z něho BPr _ 18 sponroc nebo spomoŽenie Bol]
sponroŽenie BM, pomoc BPd, BPr - 19 aby je opatřil a dal jim jména BoI, pod. BM]
aby viděl' co by nazva| je BPd, (aby uzřel) BPr _ 21 otráperrie snové Bol] tvrdé
usnutie BM' dřiemanie BPd, dřiemotu BPr _ 22 uděla... z té kosti... Žena BoI,
BMl vzdé|a|... kost... v ženu BPd, (Žebru) BPr; z Adarnova boku Bol, BM| z Ada-
ma BPd, BPr .23 mužicě BoI a ost.| mužatka BPr

( O  S a m s o n o v i )

(Soudc.  14-16)

otištěno z BLT (svazek v SA v LitoměřicÍch B I F./3 - 2), kde text 1. redakce
s pozdějŠimi opravami. Varianty z BoI, BL, BPd, BPr. _ Stav jotace ponecháván
podle rukopisu.

14' 2 Filistínských podle osÍ.] Philiitynr|kich BLT - 15, 2 tvému BoI a ost.|
|wemu BLT (chgbně) _ 8 kýtktr] púu. kitliu opraÚeno o BLT škrabdním na litku -
17 Ranratlechi BPd, BPr] Remat|e|ty BI-T * 19 prosícieho] proiticzie BLT (invo-
carrLis) - t6, 17 zvolenie... posvěcenie) pťtv. zwolenye..' pof|wieczenye opraÚeno
u BLT ugškrabdním koncouých -e na zvolený. . . posvěcený _ 31 šedše] ifieclczie BLT;
Manuc BPr] !Íane BI'T,manne Bol a osl. (Manue)

TexL BLT má velmi málo odc}rylek od Bol. RovněŽ texL BL svědčí jen o úpravě
textu 1. redakce. Zřetelněji se odlišuje u'Ž zněnl BPd (3. redakce) a nejvýrazněji zněrr|
BPr(4' redakce),kde jeprávěvtétoukázce mnohemvolnějšípřeklad,až jakásibele-
trizace textu, patrně proto, Že jde o Živý biblický pŤíběh.

Kap. 14, 1 snide BLT, BoI]1 sjide B.L, sstúpil jest BPd, šel je BPr (pod. ddle) _
2 všed'i povědě BLT,BoI| a všed povědě B.L' vstúpil jest a zvěstova| BPd, navrátil se
a řekl BPr; usnubte ni BLT, BoI, BLf abyste mi ji vzěli BPd,vezměte mi ji BPr
(pod. ddle) - 3 ženu ze dcer Filistínských BLT,BoI,BL]Ženu z Filistímských BPd,
poharrkrr  z ' | iduBPr;  sě jests lÍbi laočimarnýma BLT aosÍ.]  rn ise líbtBPr (pod.ddle) _
4 otec a rr'átě BLT, Bol, BL] rodiči jeho BPd, rodičové jeho BPr (parentes); nevědieš-
ta BLT a' ost.f neznali BPr; hledáše přÍčiny BLT a ost. pod.| aby tudy měl příčinu
BPr _ 5 toho města BlT, Bol, BL\ města BPr!, blíŽ města BPt; pokáza se... potka
jej BLT, BoI, BL| ukázalo se jest štěně lvové líté řeva a potkalo sě s nimi BPd, potkal
se s ním lev mladý náramně lítý řeva BPr _ 6 říti se BLT, BoI, BZ] oboři sě BPd,
sstúpil je BPr (pod' dóIe); hospodinór' BLT, Bol, BLlpáně BPd,boŽi BPr (pod.
ddle); neroďi ukázati BLT, Bol, Bl] jcst nechtěl akázat| BPd, nepověděl je BPr
(pod. dóIe) - 8 vrátiv se BLT, BoI, BLl navracuje sě BPd,když,zase šel po Ženu BPr,.
chtě j ipoj iet i  BLT,BOI,BI,]abyj ivza l  BPd,BPr;  pochýl iseBLT,Bol ,B l luchýl i l
sě jest BPd, uchýlil se maličko s cesty BPr,. chtě uzřieti rnrchu lvovú B.LT, BoI, BL,
(aby viděl) BPd] aby pohleděl na toho lva, kteréhož byl rozsápa| BPt; nallit. BLT,
Bol, BL] a aj B Pd, B Pr ; v čelistech B LT, Bol, BZ| v ustech B Pd, B Pr _ 9 čiest B.LT,
BoI, BL] částku BPd,t"aké medu BPr,.stred BZ7 a osÍ.] med BPr (pod. ddle) -1'o
<ltec jehoimátě BLT,BoI,Bt]otec jeho BPd,BPr, .svatbu BLT,BoI,BPr]kvasB,I- ,
hody BPd,.mladí obykli biechu činiti BLT, BoI, BL, (mládenci) BPd] obyčej měli
činiti Ženichóm BPr _ 12 kdyŽ mi v54pravíte BLT, Bot, BL] vyložíte-li mi BPd,
jestliže mi uhodnete BPr (pod. ddle); kvasových BLT, Bol, BLf hodovánie BPd,
této svatby BPr,. košil BLT, BPd| loktuš Bol, BL, čechluov BPr (poil. ddle); to|ikéž
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BLT, BoI, BPd|téŽ čislo Bl, tř iclceti BPr - 13 uhodnúti BLT, BoI, BPr] pohotlnúti
BL,vyložiti BPd,.vydaj BLT, BoI, Bl] předloŽ BPd'pověziž BPr _ 15 lísaj o svém
ntrlŽi BLT,, BoI' (rnuŽí svému) BL, (mtŽi tvému) BPd] lahoď muži t'vému BPr,.
ponúkaj jeho BLT, BoI, BL] rad jerr-ru BPd, vytěž na něrn BPr; ať" ukáŽe B,LT a ost'|
at' povie BPr; uŽŽen BLT, Bol, BL) zapá|ime BPd, spálimeť BPr _ 16 proléváše
i slzy... kvieléci BLT, pod. Bol, BL\ vyléváše slzy... a kvieléše BPd, plakala...
a kuknala naň' BPr ; ani tobě ukázati rnohu BZT, BoI, BL] a tobě pak ukázati budu
tmoci? BPd, a tobě ]<terak mohu zjeviti? BPr _ 17 naň Žalost' ieše BLT, BoI,.Bl] jemu
truchliva bieše .BPd, jej velmi trápila BPr (ei esseL molesta) - 18 byšte byli neorali
telicí mú BLT a ost. pod.| byšte se byli nevytázali na rné Žené BPr - 19 zbi BLT, Bol,
(zbiv) Bt] azabíljest BPd' a zmorclovalBPr,.rúcho svláčiv BL.I, BoI, B.Ll odjav
rúcho BPd, sukně a čechly 1robrlrv BPr _ 20 z svatóv BLT, BoI, B/-l z svatebnikóv
BPd, z tovařišuov BPr

Kap. 15' 1 dnové Žni pšeničné blíŽiechu sě BLT, BoI, BL| clrrové Žni pšeničné
nastáváchu BPd, rrastala žeň pšenice BPr; clrtě uzi' ieti ženu svú BLT, BoI, BL]
navštieviti chtě Želru svú BPd, k ženě, aby ohlédal, jak se má BPr; v jejÍ pokoj BlT'
BoI, BL|do pokojila iejieho BPd, t\o její konrory BPr,. ryclrle BLT, Bol, BI] obyče-
jcm obyklým BPd, jakož měl obyčej prvé BPr (solito; sÍaršÍ překladatelé čelli.. subito) -
2 buď ta tobě rrriesto jie ŽeIra BLT a ost. pod'] veztniŽ ji sobě za tuto BPr - 3 rrebudc
vina má proti Filistínslrýnr BZ?, Bo1' (nebud) B.L] ncbude vina na mně proti Filistim-
ským BPd, nebudoué mieti viny proti milě Fil istejští BPr,. učinírn z|é BLT, BoI, BL,
(zlé věci) BPd] odplatímť se zajisté z|ým BPt * 4 z|apa BLT, BoI, B.L] popadl BPd'
shledal BPt; zváza je ocasy k uocasóm BLT, Bol, B.L] ocasy jich sváza k ocasóm
BPd , sváza |všecky  j ednusd ruhúvocassvocáskem BPr -  ó  j eš to  j i Ž . . . r r a s t rn išč i
BLT, BoI, Bl] i snesená obilé i ještě stojície v sťrništi BPd, í sŽaté v mandeléch
i nesžaté BPr,. všecky virricc i obilé i olivie BLT, Bol] všecky vinice i olivie B.L'
vinice také i oliveti BPd, vinice i stromy olivové BPr - 6 jest to rtčinil B-LT' BoI, (Ly
věci)BPd' (bez:to) BZ] je to spáchal BPr,.upálichu BLT, Bol] užhu B.L' spálichu
BPd' spálili sú lJPr _ 7 chci se polnstiti BLT, BoI, B.L] učiním rratl várni pomstu BPd,
pomstím se natt vámi BPr _ 8 úřitnú BI'T, Bol, Bl] velikťr BPd, BPr; otrápeni súce
BLT, BoI, Bl,] lekše sě BPd' bojiece se a utiekajíce RPr,.kýtku k své bedřě přikládáchu
BLT, Bol, (lýtku) BZ] lýtku k bedru vkládáchu BPd, klesali před nínr BPr (surarn
femori impotrerent) _ 9 stanovišče zastachu BLT, BoI, BI,] stany sú postavili BPd'
poloŽil i se s vojsl<crn BPr,. se tozsu BLT, BoI, BL| jest rozloŽeno BPd, chgbí u BPr -
10 ste vyšli BLT, Boll jste vzešli B'L, ste vstúpili BPrl ' jste přijeli BPr -. 11 křcmene
Ethan BLT' BoI1 pocl kř'emenenr Ethan BZ' skály Btan BPd, Iithan, v nížto byl
Samson BPr,. Žchřílrany BLT, BoI. BL|panují rrárn BPd, (nad nárni) BPr - 131'yvle-
č,echu BLT, Bol] vyvleku BL,,lzé|i si BPd, BPr - 14 jdťrce potkachu jej volajíce B.LT'
Bol] volajícc potkachrr iej BL, BPd' vyběhli proti ntlmu... křičiece BPr; jal<ož jest. '.
zhynúti BLT a ost. pod.| jako třieštky ohněm tudíŽ splanú BPr,. prost'ranci BLT, BoI|
postranci.B1-, svazkové BPd, provazy BPr - 16 zahladil sem BI? a osÍ.] pobil sent
BPr _ 17 vyplrri BLT a osÍ.l clokonal BPr; se vypravujc BLT, BoI, Btl sě vykládá
BPd,BPr -1{ll<rlyžbješevelnri žIezi,i BLT, (žiezniv) Bol,(žieži-,,) B'Llžieznčvelntě
BPd, (nárarnně) BPr,. spasenie tot,o přěveliké i vÍtózstvie BLT, RI' (veliké) Bol]
zproštěrrie to|-o převeliké a r'ítčzstvie BPd, vítězstr'ie toto veliké BPr,. lreolrřězanýclr
BLT, BoI] neobřezovaných BI' neobřezancóy BPd, pohanuov BPr _ 19 strarrovní
BLT a osÍ.] třenovrri BPd; posíli l jest života svého BIT] obochvil jest Život svój Bol'
tlbŽivil jest duclr B.t,' (ducha) BPd, svlaŽil duši BPr,. prosícielro (proiiczie) sttr'1nictl
z čelisti BLT, pod. BoI, BL| studnicě vzývrrjícieho z čelisti BPd, studnice tohtl,
jenŽ vzýval na rniestě, jenŽ slťrlo čelist BPr (fons itrvocantis de nraxil ia)
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I{ap. 16' 1 zlú dceř BLT' Bol, B,L] nevěstka BPd, BPr (meretricem) - 2 uzřěchu
BLT, BoI, BZ] uslyšěchu BPd, zvěděli BPr,'tajně BLT, BoI, BZ] s mlčenlm BPd,
mlčiec BPr _ 3 vyvrátil BLT, BoI, BI,] pochopil jest BPd' šel k bráně a vzal BPr;
obě bráně vrátnie BLT, BoI, (vrátné) BZ] oboje vrata brány BPd' oboje vrata BPr,.
s veřějemi i s zámkem BLT, BoI, B.L] s podvoji jich i zámek BPd, s veřejemi jich
i s zámky BPr,.nesl na vrch huory BZ? a ost. pod.\ tiepil se s nimi na huoru BPr,.
pat,ří do Ebrona BLT a ost. pod.f chýlí se k městu Ebron BPr - 5 nuziti BLT, BoI,
BZ] trápiti BPd, BPr - 6 a co jesb... nemohl BLT, BoI, BLl aco by bylo, jímŽto by
svázán jsa vyraziti sě nemohl BPd, a čím by tě mohli svázati, ješto by nemohl roz-
trhnúti BPr _ 7 žilnými BLT, BL, BPd) Ži|ovými BPÍ,silnými Bol (nerviceis); ne-
silen budu BLT, BoI, BI] nemocen budu BPd, nebudu se moci brániti BPr _ B vlá-
d'aři BLT] strójcě BoI, BL, knieŽata BPd, BPr _ 9 skryvši u sebe zrádce BLT, BoI,
BLlkdyž sě tajiechu u nie zálohy BPd, majilc v skrytě u sebe ty' kteřlŽ ho měli jieti
BPr; té věci dokonánie BLT, BoI' BL] koncě té.věcl BPd, kterak se stane konečně
s ním BPr,.rozprašči prostranky BLT, BoI, (postranky) BLf zttha svazky BPd,toz-
trhl na sobě provazy BPr; z kúdele seskanú BLT, BoI, BZ] z kúdele stočenú BPd'
kúdelnú BPr,. okrajek postavový BLT, BoI, B.L] s postavu okrajek BPd., chgbí
a BPr; kdyŽ horkost ohněvú přijme BLT, BoI, (ohnivú) B-L' (ohně) BPd] k olrni
přiondaje BPr - 10 tos mě oklamal a křivdu si mluvil BLT a ost, pod.f a ty mnú
žertuješ a sklamals mnú BPr - 11 novými BLT, BPd, BPr] devieti BoI, BL (novis'
čÍeno novem) - 12 nepřiete7é BLT, Bol, BL|Filistímšti BPd, BPr - 73 jížto otpovědě
Sampson BLT, BoI, BL| není u BPd, fen.' vece BPr,. silnýrrr svazkem spletúci B.LT]
s sítim spletúci BoI, BL, ač.. . silným ťrvazkem obvieŽeš BPd, když by... s osnovú
spletla BPr (si cum licio plexueris); ač. ' . v zerni vtepeš BLT a osÍ.] kdyŽ by. . . vra.
zila do země BPr _ 15 tvój úmysl Blf a osÍ.] srdce tvé BPr (animus tuus - pod. ddle );
si mnú selhal BZ?, BPd] si mnú smentil Bol, si mnú sklama| BL, BPr - 16 sě naň
mútieše BLT, BoI, BL] truchliva jemu bieše BPd, jej starala BPr (molesta esset ei);
mnoho dní jeho se přídržiec BLT, BoI,.BL] po rnnohé dni ustavičně sě jeho pří-
drŽieše BPd, ustavičně kaŽdý den za dlútrý čas BPr,. omdle duše B.LT' BoI, BLl
zhynula jest dušě BPd, zemď|elo srdce BPr,. zhynula jest BLT, Bol7 trápena jest
BZ, ustala jest BPd, není u BPr (lassata est) - 17 Že|ezo BLT a osÍ.] břitva BPt;
zvolenie, to jest posvěcenie hospodinovo BLT, Bol] zvolený, to jest posvěcený hos-
podinóv BL, nazarels, to jest posvěcený bohu BPd, posvěcený pánu bohu BPr
(nazareus, id est consecratus Deo) - 18 přijdete BLT, BL, Bol] vstupte BPd' poďte
BPr,. vypravil vešken svój úmysl BLT, BoI1 není o ost. - 19 všecky vlasy jeho BIT'
BoI, BL] seďm vlasóv ieho BPd, jemu sedm vlasuov s hlavy BPr (septem crines
eius); jej ot sebe strkati i honiti BLT, BOI, Bl,l jeho zamietati a od sebe honiti BPd,
jím strkati od sebe BPr _ 20 vytru se z nich BLT, BoI, BI,] vytepu sé BPd, protepu
se BPr (me excutiam) _ 21 skrútittše BLT, BoI, BL7 svázaného BPd, svázavŠe BPr,.
nuzně jemu činiechu BLT, BoI, BZ] mléti kázachu BPd,káza|i mléti BPr (molere
fecerunt, starší překladatelé četli: moleste) - 23 sebrachu se spolu BLT, BoI, BL]
sešli sú sě v jedno BPd, byli se sešli BPr,. chtiec obětovati slavnú oÍětu BLT, BL,
(ofěrovati) Bol] aby obětovali obět,i velebné BPd., (nákladné) BPr,. bohu BLT a ost.]
modle BPr,.kvasiti BLT, BoI, BLl aby hodovali BPd, BPr,.protivúka BLT, tsoť!
nepřietele BL, BPd, BPr - 25 aby vyr'edli BLT, BoI]1 aby vyvolali BL, aby povolán
by| BPd, přivésti BPr; aby kratochvílil BLT, BoI, BI] aby Ítá| BPd, aby krykloval
BPr - 26 pacholíku BLT, BoI, Bl] sluzě BPd, s|lŽebníku BPr,. zpravováše kroky
jeho BLT a osÍ.| ho vodil BPr (regenti); at dotknu slúpuov BLT, BoI, BI,' (sě dotknu)
BPd] necht' spolehnu na slúpiech BPr,. se vešken dóm drží BLT, BL, (hrad) Bol|
vešken zpoléhá dórn BPd, veškeren rluom stojí BPr _ 27 na střěše i v sieni BLT a ost.
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pod.] na pavlačieclr i rra palácu BPr; lnlž7i Žel BLT, Bol' (muŽóv) BI] obojieho
pohlavie BPd, |idl obého pohlavie BPr (utriusque sexus) - 28 pro zatracenie dvú
světlostí BLT, BoI, (ztracenie) BL| za ztracenie dvú světlú BPd, za dvě oči, kteréž
jsú mi vylúpili BPr; přijmu BLT, BoI, BLf vezmu BPd, učirrírn nad nimi BPr
- 29 obchytiv BLT, BoI, BL\ pochytiv BPd, ujav BPr; iimaŽLo bieše duom svázán
BLT, BoI, BL| jinúŽ sě s<lržováše dótr. BPd, kteříž r'eškererl duom na sobě drželi
BPt _ 31 polrřebecbu BLT tt ost' pod.] pochovali BPr; v ror,ě BI?, BoI, BL\ v hrobu
BPd, v hrobě BPr

( Z  k n i h y  J o b o v y )

( Job  1 -3 )

otištěno z BH, která tná zněn7 2. redakce. Variarrty z BoI, BL, BPd, BPr
_ Jotace ponechávána podle rukopisu.

I{ap. 1, 17 pověděl] povidiel BH - Kap. 2, 3 snábděl-lis] snabdielis BH - 7 naj-
horším BL ai.| nyhoršim Bř1,.noh] nož BH - Kap. 3, 12 na kolenú] nkolenu B.EI

Text Břt se velmi výrazně shoduje s BL (2. redakce). JevÍ četné odchylky ve
vztahu k Bor (1. redakce), kde je v této partii ponrěrně volnější překlad. Zněnl BPd
svědčí zde o snaze po věrném překladu lat. předlohy. Inovace BPr jsou spÍše rázu
lexikálního; trejde o takové uvolnění vztahu k předloze jako u předchozí ukázky.

Kap. 1, 1ješto slóve Hus BH, BLljiežto FIus jmě bieše Bol, Hus BPd, BPr;
sprostný a přiemý BH, BL\ spr'ostný a spravedlný BoI, (a pravý) BPd' prostý a
upřiemý BPr (pod. ddle) _ i} spřěžení volóv Břl a osÍ.] rádl volových Bol,. veliký
BH, BL, BPd] velmi veliký u bohatství Bol, slovutný velmi BPr; iiŽLo bydléchu na
vzchod slunce BH, BoI, BLfnavzchodslunečnými BPd,na východu BPr _ 4 kvasy
BH, BoI, BI] hody BPd, BPr (pod. ddle); posielajÍc zváchu BH, BLl posielajíce
zváváchu BPd' posielávajíce zvávali sú BPr' k sobě zváchu Bol,.víno BH, Bol, BLl
neni o BPd, B Pr (neni ue Vs ) _ 5 pořie diece sě pominiechv BII, (pomíjiechu) Bt]
pořiedivše sě přeminuchu Bol, vókol pomijiechu BPd, vuokol obcházeli BPr (in orbem
transissent); a posvěcováše jich BH a ost. pod.] prosě za rrě boha Bol (sanctificabat
il los); na udněnl BH, Bol, BL]na úsvitě BPd, BPr; ofěrováše BH, BoI, BZ] oběto-
váše BPd, BPr,. obět BH, BoI, BL) zápa|né oběti BPd, BPr,. řiekáše sám k sobě
BH, BL, (v sobě) Bol] řiekáše BPd' pravieše BPr (dicebat); něco zlého pomyslé
BH, Bol, BI] aby'. ' nezlořečili bohtr BPr, aby... nedobrořečilí (na okr.: t. nezlo-
řečili) bohu BPd (ne... benedixerint Deo) _ 6 synové BH tl ost.| anjelé BPr (Íil i i);
zevi se BH' pod. BoI, BLl byl jest BPd' přítomen jest BPr (affuit) - 7 přěšel sem
BH, BL7 zchodil sem Bol, prošel sern BPd' procházel sem BPr (cir:cuivi) - 8 jsi snábděl
BtI, BL| si snábděl také BoI, si znamenal BPd, si viděl BPr (considerasti) _ 10 zbožie
BII, BoI, B.L] statek BPd, BPr _ 11 ztáhni tnálo BH, BL, BPd, (maličko) BPr]
otvrať málo... ot něho Bol,. uzříš, Že BH, BoI, BLl zvieš, Že BPr, není o BPd (neni
oe Yg ); jedno k očima chváll tě BH, BI] v tvój obličej poklrre tebe Bol, jedne v tváři
tvé dobrořečitiť bude tobě BPd, na oko dobrořeči] jest tobě BPr (nisi irr faciem bene-
dixcrit tibi) - 12 tot aj, vše BH, BLj toť jiŽ všecko zboŽíe BoI, aj všěcky věci BPd,
BPr; ot obličěje boŽieho BH, BL, (hospodinova) BoI| od tváři páně BPd, (boŽie)
BPr (poď. dáIe) _ 74 jenž poče praviti BII, BLl a pravě BoI,kterýžto pravieše BPd'
kterýž pověděl BPr (qui diceret); se pastviechu .Bř1] sě pasiechu Bo| a ost. pod.
- 15 přihnar'še Sabei BH, Bol' B"L] a obořili sú sě Sabei BPrl' (Sabejšti) BPr; zbity

508

jsú BřÍ, B.L] sú
BPd, BPr,'sehltil
sě ovec i sluhy jt
oves, puerosque
Bo|, šikovali BP
B-L] napadli sú I
BPd,k tomu i  s
abych tobě vědět:
ruŽivý BH, BL7
BH, BLI ot krajir
jenž zbořiv se zb
zasul BPr,.všickt
B.L] abych zvěst
- 20 oholiv Břt'
modlil se jest BI
požetrnáno BE,
jméno božie poct
BPd, ye všech tě
o BPd, BPr (labi

KaP. 2' 1 o
(obchodil) BPd'
- 3 snábděl-lis .B
considerasti); ot-
zlého BPr, otvrá
chovávaje) BPr]
innocentiam); ab
zakóŽí BH a ost
BoI, BI,j však p
kostt jcho a těla
v tvář chválÍ tě
v oči že tebe bul
BH, BLl duši jel
B.EÍ a osÍ.] vřěde
BPd, (nohy) BP
v r c h u B P r - 8 t
BL, BPd7 v chlé
sprostenství BňI
BPr,. požehnaje
bohu BPd, nela
Bol,.proč bychot
zlých proč bych
ve všem BH, B
- 12 nasypachu
k nebesóm BřI]
_ 13 bolest náru

KaP. 3' 1 t
pokle svói den č
za slavný BPr t
o BPr; v rozpon
buď.. .  an i  pro ie
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jsú Břř, B.L] sú zbil;i BoI, BPd,zmotdovali BPr - 16 spadl BH, BoI, BI,] sstúpil
BPd, BPr; sehltil jest všěcky ovce i pastuchy BH, Btr' (i s pastuchú) Bolf a dotknuv
sě ovec i sluhy jest sehltil BPd, a všecky ovce i sluŽebníky spálil je BPr (et tactas
oves' puerosque consumpsit) - 17 učinivše BH, BL, (učinili sú) BPd] Že... učinili
Bol' šikovali BPr (fecerunt); zástupy BH a osl.] houfy BPt; zachytivše B.E[, Bol,
B.L] napadli sú BPd' zaskočivše BPr; i tvé panoše BH,(a) BoI, BL\ takeŽ i sluhy
BPd, k tomu i sluŽebníky BPr (necnorl et pueros); abych tobě pověděL BH, BLl
abych tobě věděti dal Bol, abych zvěstoval tob ě BPd, BPr (ut rruntiarem tibi) - 19 ná-
ruŽivý BH, BL] s búří Bol' silný BPd, prudký BPr (vehemens); od strany púště
BH,BL]otkmj inypustéRoI 'otkraj inypúštěBPd'odpúště BPr(aregionedesert i ) ;
jenž zbořiv se zbil jest B1l' Bol, BI.l kterýžto obořiv sě zbil jest BPd' kterýŽto pad
zasa| BPr; všickni BH, BLl není u ost. (neníaeVg ); abych tobě to dal věděti BH, BoI,
BZ] abych zvěstoval Lobé BPd, abych známo učinil tobě BPr (ut nuntiarem tibi)
- 20 oholiv BH, BL, BPd] orvav Bol' ostříhav BPr (tonso); pomodliv se BH, BL|
modlil se jest BPd, BPr, klaněje sě hospodinu Bol (adoravit) - 21 buď jméno boŽie
poŽehnáno BH, BL, (páně) BPd] buď jmě hospodinovo blahoslaveno Bol' buď
jméno boŽie pochváleno BPr _22 v tom ve všem B.EI, BoI, BL|ve všěch těch věcech
BPd, ve všech těchto trápeních BPr (in omnibus his); svými rty BH, Bol, BL] neni
o BPd, BPr (labiis suis)

Kap. 2' 1 opět BH, BL, BPdl není u Bol, BPr _ 2 obšel senr zerni BH, BL,
(obchodil) BPd, (obcháze|) BPr] točil sem sě po všie zemi BoI (circuivi terram)
- 3 snábděl-lis Bč[' BoI, BLl zdali si znamenal BPd, zďal.i spatřil si BPr (numquid
considerasti); otvracuje se ot zlého BH, BL7 odcházeje ot zlého BPd, zda|uje se od
z|ého BPr, otvrátil sě ote všeho z|ého BoI; ještě zachovává nevinrrost BI1, BL, (za-
chovávaje) BPr] ještě zdržuje nevinnost BPd, nejsa ničímŽ vinen Bol (adhuc retinens
innocentiam); abych ho smútil BH, BoI, BZ] abych ho trápil BPd' (jej) BPr - 4kóži
zakóží BH a ost.] tělo cizie za té|o své BPr (pellem pro pelle) - 5 ještě ztátrna BH,
Bol, BLl však pust BPd, ztiehni BPr; jeho úst 1Lé|a BH, BL, (a jeho těla) Bor]
kostí jeho até|a BPd, (i) BPr (os eius et carnem, překladatelé čeÍli..ossa); že toliko
v tvář chválÍ té BH, BL| Že v tváři chválí té BPd, že v tvář dobrořečil jesL BPr,
v oči že tebe bude poklinati Bol (quod itr faciem benedicat tibi) - 6 duši zachovaj
BH, BLl duši jeho zachovaj BPd, BPr, jeho dušě chovaj Bol - 7 neŽitem najhorším
BH a ost.] vřědem přezlým BoI; otzpod noh B.Eř, BL| ot paty nožné BoI, (noŽnie)
BPd' (nohy) BPr; ďo těmene BH, BoI] do těmene jeho BZ, do vrchu jeho BPd, do
vrchu BPr - 8 třěpinú BH, BL| třieskú BoI, BPr, skořipinú BPd; v záchodé BII,
BL, BPd] v chlévě BoI, na miestě smrdutém BPr (in sterquilinio) - 9 bycllíš v svém
sprostenství BH, Bol, BLl zóstáváš v sprostnosti tvé BPd, trváš v neopatrnosti tvé
BPr; poŽehnaje bohu Břř' (boha) Bl,] poklna boha Bol, dobrořeč (na okraii: zlořeč)
bohu BPd' nelaj bohu BPr (benedic Deo) - 10 bláznivých BH a osÍ.] nemúdrých
Bol,.pročbychomtakézlých věcí netrpěli BH, BL]1 proč bychme zlých netrpě|i BPd,
zlých proč bychme nesnášeli BPr, proč bychom také zlého nepřijimali Bol,. v tom
ve všem BH, BoI, BL|ve všěch těch věcech BPd,ve vŠech těchto trápeních BPr
_ 12 nasypachu prsti BH, BL, (nasypavše) Bol] sypali sú popel BPd, (prach) BPr;
k nebesóm BIl] proti nebi BPd, BPr, v nebe patřiec BoI, nent v BL (ín coelum)
_ 13 bolest náruživú BH, BL7 nemoc úřitnú Bol, brrlest býti náramni BPd, BPt

Kap. 3, ]. otevřěv BH a ost. pod.] rozěviv Bol; z|ořečil svénru dni BřÍ a osÍ.]
pokle svój den Bol - 4 nepýtaj BH, BL| nepykaj (l) Bol, neptaj BPd, neustanovuj...
za slavný BPr (non requirat); ze svrchku B.EI, (se) BL, BPd| z výsosti Bol, není
o BPr; vrozpomínaníBH, BI.] vkterépaměti BoI,v připornínaní BPr,chgbíu BPd;
buď... ani projasněn BH, BoI, BL] nebuď osviecen BPd,nebývaj osvěcován BPr,.
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světlostí BH, BL, BPd] kterú světlostÍ BoI, světleru BPr _ 5 omračte BH, BoI|
omrčtr: BL, zatmějte BPd, zastěňte BPr; zalněstnaj BH, BL, (zaměstknaj) BPd]
přistihni BoI, zaneprázdní BPr; mrákota BH a ost.| mrákava Bol,. buď pohřížen
BII, BoI, B.L] obalen buď BPd, zastřerr buď BPr - 6 tu noc... rnéj BH, BoI, BL|
nocí tťr... vládni BPd, BPr; ve dnech celého roku B11, BI, (všeho léta) Bol] mezi
clnyročními BPd,BPr; aíŽáďné chvályhodnáBH,BL,(nedóstojná) BoI|anižchvály
hodná BPd, (an1) BPr - B zloř'ečte. . ' zlořečie BH a ost.\ klněte. . . klnú Bol,. vzbuditi
Leviatana BÍI a ost.] aby popúzeli dábla BPr _ 9 mrákavú BH, Boll mrákotú B.L
a osl.,. vzeštie BH, BL, BPdl zabřezkovánie Bo1' východu BPr; povstávajície zuoře
BII, BL, (záÍě) BPd] vzclrázějicie zóté BoI, nastávajícieho svítanie BPr _ 10 jest
rrezavřěla BH a ost, pod.] jest rresúz.la BoI; aniŽ jest otnesla BH, BL] a neotnesla
Bol,aníž jest otjala BPd,aní odjal [den] BPr,.tohoto z|ého BH, Bl] tohoto všeho
zlého BoI, zlýclrvěcÍ BPd,BPr _11 vbřiše BH]v Životěrnémateře BoI,v maternici
BZ, v maternicé BPd, v životě BPr (in vulva); z žívota BH, BL\z břicha BoI, BPd,
BPr _ 12 sern povíjan na kolenťt BH a ost.\ vzat scm na kolena chóvy BPr,. sem při-
dojován BH, BoI, Bl] sem krmen BPd, vykrrnen sem BPr _ 13 jiŽ byl bych skončav
i mlčal BH, pod, BL, BoIl nynie usnuv mlčal bych BPd, (unrra) BPr _ 14 planie
BH, BoI, BZ] vzdělávají BPd, BPr _ 15 vládnú zlatem BH a ost.] panují nad zlatem
BoI _ 76 proč sem nezhynul jako ned'ochódče ještě v Životě sliryté Bř1, (skrytémt)
BI] proč sem rrezhynul jako nechódče ještě v Životě mateřině Bo1, proč. ' ' neb jako
nedochódčě skryté nezóstal bych byl BPd, (nebyl bych) BPr,. anebo jaliožto početí
v Životě, a neohlédali světla Bř1, BL| jenŽjsú počati, a světa neohlédali Bol, nebo
jako kteří počati jsúc neviděli sú světla BPd, aneb kteříŽto počati jsúce neopatřili sú
světla BPr - 17 nemilostiví Břl, BL, BPdl rrásilníci Bol, nectní BPr (inrpii); přestali
jsú BI1' BL, BPd] sú ostali Bol, přestávali sú BPr,'ot svého búřenie BH, BLf své
burdy Bol' ot búřě BPd, oď hančnie BPr (a tumultu); zstalí úsilím BH, BL, (zustalí)
Bol] ustalí silú BPd' lidé bojovní silní vstavše BPr _ 18 i ti, ktož jsú zd'e věze|i BH,
BoI, BL| a někcly spojení spolu BPd' a dávno zjímaní spolu BPr,. rovně bez násilé
jsú. Neb již neslyšie BH, BL, (bez; r'ovně) BoI]bez truclrlosti neslyšěli sú BPd, l lez
útiska neslýchali sú BPr,. násilníka BH a ost.l bczprávné pomoci Bol (exactoris)
_ 19 tarn za rovno jsú a sluha svoboden ote pána svého B1l, (ode) BI] robotný i svo.
bodný s svýrni pány rovně jsú Bol, tam jsú i sluha i svobodný ot pána svého BPd,
tu jsú a sluŽebník svobodný před páncrn svýrn BPr - 20 bieclnému BH, BL, BPd|
lrubenému BoI,mizernému BPr,.v trpkosti své duše BII, BL\ v hořlrosti své dušč
Bol, (bez: své) BPd, BPr - 22 poklad BH a ost.l poklady ve]iké z zonrě BoI; když
rtaleznú rov Blí, BZ' (hrob) BPd]kďyž by nalezli Irrob BPr, svému rovu Bol _23 to.
tnu kažclému lnuží BH, Bo1] tomu mvži BL,muŽi BPd,BPr(viro) -24 otdechnllBII,
BL| těŽcé vzdychaji BoI,vzdychaji BPd, pod' BPr (suspiro); rozvodněnie vody B11,
BL, BPd] rozvodni]é vody BPr' rozvodrrěné vody řevú BoI; takež jest BH, BoI,
B,r'] tak BPd, BPr _ 25 sem se bál Břl, BL, BPd] sem sě Žása| BoI, sern se lekal BPr,.
senl se ustýdal BH, BL, BPrI] sem se styděl BPr, sem sě lcka] Bol (verebar) _ 2{i
sern vŽdy hověl Bř1, BoI, BI'l' sem shcrvieva| BPd, sem nevěda se činil BPr,. senr
se tišil BH, BL] [sem] vždy tišil Bol, serrr sě upokojil BFd, sem pokojný byl PBr,.
boŽie BH, BoI, BLl není t) BPd, BPr (není ue \rg)

(Piseň písní)

(Pís. 1-4)

otištěno podle BB, která má znění 1. redakce stč. překladu bible. Varianty
z Bol, BL, BPd' BPr. _ Jotace zachovávána v krátkých slabikách všude kronrě po .i..
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Kap. 1 '
2,10 a 73,  4,7
- 9 zmilelec (s
BB - 17 stien
kogi BB - I{
BB _ 10 přiel
BB - 14 Íistu

Text B.E
staršího překJ
mínutiv' sup€
rubra a titull
nejsou příliš.
kální.

KaP. 1 '
dievčičky B(
mnú B.L' táh
se v tobě Bl
v tobě BPr (
BPr] pamětl
výtečná BPl
- 5 nerodte t
nehleďte na
strážnú Bol .
BOfl otejdi I
(Óez: tvých) '
na voziech fa
Ivil |icÍ BB a
- i0 spojené ,
ko řen i e . . .  n t
(nardus mea)
Bol] milý B'l
- 14 přieteln
BOI, aj ty B
jako holubičl
BIl výtečný
BI] stkvúcie
BZ, lemiezor
ď|aženie BB,

Kap. 2,
podolnie B.L
- 4 milosrdit
ozdobte BZ
|ičeé BB] zrn
patÍě BB, B
BPr - 10 po
- 11 přěšla .B
odšel i odstt
a osl., ' diela'
_ 13 fíkové t



Pr - 5 omračte BH, BoI],
(, BL, (zantěstknaj) BPd]
ákava BoI; buď pohříŽen
noc'.. měj BH, BoI, BL|
ll ' (všeho léta) Bol] mezi
dóstoj ná) B oI] aniž chvály
něte. . . klnú Bo1'. vzbuditi
lil' BH, Bol] mrákotú BI.
BPr,. povstávajície zuoře

ho svítanie BPr _ 10 jest
esla Břl, Bl,] a neotnesla
,ho BH, BZ] tohoto všeho
Lé mateře BoI' v maternici
I, BL| z břicha Bol, BPd,
rlena chóvy BPr,. sem při-
- 13 již byl bych skončav
l, (umra) BPr - 14 planie
t o osÍ.] panují nad zlatem
tě skryté Bř1' (skrytéml)
|ině BoI, proč. ' . neb jako
lPr; anebo jakoŽto početí
'ěta neohlédali Bol, nebo
počati jsúce neopatřili sú
:ctní BPr (impii); přestali
ého búřenie BIí, BI] své
'í úsilím BH, BL, (zustalí)
'i' ktoŽ jsú zde vězelí BH,
llu BPr,. rovně bez násilé
lsti neslyšěli su BPd,bez
é pomoci Bol (exactoris)
' (ode) Bl] robotný i svo-
rdný ot pána svého BPd,
biednému BH' BL, BPdl
BI] v hořkosti své dušě
veliké z zeto:'ě BoI; kdyŽ
'' svéInu rovu Bol - 23 to.
.(viro) - 24 otdechnu Bř1,
l); rozvodněnie vody B/1,
}oI; takeŽ jest BH, Bol,
;al BOI, seln se lekal BPr,.
lekal BOl (verebar) - 26

evěda se činil BPr,.sem
í, sem pokojný byl PBr,.

překladu bible. Varianty
'ikách všude kromě po -i-.

Kap. 1, 2 tě BoI| a BB ognech' _ 8 přietelnice] pfietelnicie BB, pod. 7,74,
2,10 a73,4,1 - 14 tvoji l twoy BB - Kap. 2, 3 ovotce jeho BOfl jelto ognech.u BB
- 9 zmilelec (srou. 1'13)] zm't|ecz BB _70 zmilelý] zmileley BB -72 hrdliččin] hrdliÓin
BB * 17 stien] |tieň BB -Kap. 3, 4 v ďóm BL] chgbt u BB, BoI; u pokoj Bol] v po-
kogi BB - Kap. 4' 1 galaádské] galadike BB _ 8 korunována BoI a ost.| korunoua
BB _ 70 přieliš krásné] v BB napsó.no duakrdt - 13 výpusti tvoji Bol] wypult twoy
BB _ 74 fistula] Íi|kula BB

Text BB je velmi blízký textu Bol (1. redakce); oba nesou zřetelné stopy nej-
staršÍho překladu této knihy (BDr), který využíval hojně emocionálních prvků (de-
minutiv, superlativů apod.). JiŽ text BZ překládá doslovněji a méně básnicky a má
rubra a titulky' které člen1 text podle mystického výkladu. Rozdtly mezi BL a BPd
nejsou příliš výrazné. BPr dosvědčuje nový překlad' odlišný hlavně po stránce lexi-
kálnÍ.

Kap. 1, 2 drahé BB, BoI, BZ] najlepšíe BPd, BPr (optirnis); z dievčic BB|
dievčičky Bol' děvečky BL, mladicě BPd, BPr _ 3 potrhni mnú BB, Bol] trhni
mnú B.L, táhni mě BPd, BPr; obveselírne sě tobě BB, BoI1 obveselime se i utěšíme
se v tobě Bl' radovati sě budem a veseliti v tobě BPd, veseliti se budem a radovati
v tobě BPr (exultabimus et laetabimur in te); pomniece prsi tvé BB, BoI, (na prsi)
BPr] pamětlivi jsúce tvých prsí BL, BPd _ 4 |1bezná BB, BoI1 krásná BL, BPd,
lýtečná BPr,. stani cedroví BB, BoI, (stanové) B.L] stánkové Cedar BPd, BPr
- 5 neroďte sě mně diviti BB' Bol] neroďte mne spatřovaLi BL, (znamenati) BPd'
nehleďte na to BPr,.váleli sú BB, Boll bojovali sú BZ a ost'; stráž sÍráŽrtn BB1
strážnú BoI a ost. (custodem) - 6 léháš BB, BoI)odpočíváš BL a ost. _ 7 beř sé BB,
Bol] otejdi BZ' jdi BPd, BPr; po sledu stádnénr BB, BoI1po sledu stád tvých B-L'
(Dez: tvých) BPd, po šlépějích stád tvých BPr - 8 a vozóm faraónským BB, Boll
na voziech faraónových BL, (tl voziech) BPd, BPr (in curribus Pharaorris) _ 9 jahódky
tvú lící BB a ost. pod.jLice tvé BL; hrdličie BB, BoI, BZ] hrdlicě BPd' hrdličky BPr
_ 10 spojené BB, BoI, B"L] povíjené BPd, proraŽované BPr (vermiculatas) _ 11 drahé
kořenie... nardus BB' BoI1 nardus mój BL, BPd, kořenie jménem nardus BPr
(nardus mea) _ 72 uze| BB, BoI] uz|ik BL, snopek BPd, snopček BPr; batík BB'
Bor] milý BL a ost. (pod. ddle) - 13 zmilelec BB] zmilelý Bol, BL,milý BPd, BPr
- 14 přietelnice BB, BoI, BPd\ přietelnička BZ, přietelkyně BPr; všěcka BBl toť,
BoI, aj ty BL, BPr, u BPd není opakoudno; holubičie BB, BL, BPd] holubie Bol,
jako holubičky BPr - 15 choti BB, BoI] zmilelý BL, BPr, rnilý BPd,. |epý BB, Bol,
B.L] výtečný BPd, BPr; postélka BB, BoI, BL]|oŽce BPd, BPr; ktvúcie BB, BoI,
Bl] stkvúcie BPd, BPr (floridus) - 16 lemiezi naši BB, BoIll.erniezi domu našeho
BL, lemiezové domóv našich BPd, (krokve) BPr (tigna domorum nostrarum); při
dlaŽenie BB, BoI] opaŽenie BL, BPr, sklepové BPtŽ (laquearia)

Kap' 2' 1 polský BB a ost'\ polní BPr (pod. ddle); údolnie BB, BPd, BPrl
podolnie BZ, leský Bol _ 3 hrdlu BB, BoI, BPd] srdci B1,, ustóm BPr (gutturi)
- 4 milosrdie BB, BoI] lásku Bl a osÍ. _ 5 otýkajte BB, BoI, BPr] otýcějte BPd,
ozdobte BL _ 6 přitulí BB, BoI, BPd] obejmet BPr, u BL celý uerš chgbí _ 7 zrni|e-
ličcě BB] zmilelici BoI, zm1|eličce mé BL, zmilelé BPd, mil.é mé BPr _ 9 hlédaje...
palřě BB' Bol] hlédaje... prohlédaje BL, hledě... prohlédaje BPd, (...vylrlédaje)
BPr _ 10 pospěj BB] pospěš Bol a ost.; výtečná BB, BoI, B,L] krásná BPd, BPr
- 11 přěšla BB, BL, (prz.|ila) Bol] pominu|a BPd, BPr,. přěběhl i odšel BB, BoI, BL|
odšel i oďstúpil BPd, pominul a odšel BPr _ 12 kvietíčko BB, BL] kvietie Bol
a os/.,. diela v viniciech BB, BoI7 Íezby BL, obřezovánie vinic BPd, BPr (putationis)
- 13 fÍkové dřěvo BB, Bol] fÍk BL a ost.; zárodky BB, BoI| prvnie ovoce B.L a osÍ.
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(grossos); choti krásná BB, BoI] krásná BL, BPd, výtečná BPr - 14 v dúpi zednéj
BB] v dúpí v zedném Bol,v dúpatech zedných B,L' v dúpatech hrázě BPd,v děrách
ohrady BPr (in caverna maceriae) _ 15 lišencě BB a ost.l lišky BPr,. ma|é BB, BL,
BPr] mladé Bol' malitké BPd,.hubie BB, Bol, BLf kazie BPd, BPr - 17 dolóv sě
chýli stien BB, BoI| dolóv se chýlé stienové BI' neuchýlé sě stienové BPd' (nenachýlé
se) BPr,. roven BB, Bol] poďoben BL a osÍ.,.kolúchovi jeleniemu BB a ost.} mladému
jelénku BPr

Kap. 3, 2 vztočinl sě po rněstu BB, BoI1 obejdu nrěsto BZ tt ost.; ptl třiedáclt
BB, BoI, BI] po rynciech BPd, BPr (per vicos et plateas) - 3 střěhli BB, Bol| ostřie-
haii BL a ost. _ 4 od nich odjidech BB, BoI|je projidech BL, jepřejidech BPd, po.
minula senr je BPr,. lapich BB, BoI, BL) drŽa|a sem BPd, chopila sem se BPr;
dokud sem jeho nedovedla BB' BoIl donidŽ neuvcdu jeho B1-'(dokavadŽ) BPr'aŽ
uvedu jej BPd; rodilicě BB, BoI| roditedlnice BL, BPd, rodičky BPr - 6 všelikého
drahého prachu BB, BL, (všeho) Bol] všelikélro prachu apatekářova, složeného
z rozličných věci BPd, BPr (universi pulveris pigmentarii) -7 t.o,ť.,posteli BB, BoI|
aj,postélku BL'BPd,aj,loŽce BPr,.najsilnějších hrdin israhelských BB, BoI, (z Izra-
hele) BIl silnýclr... z najsilnějších izrahelských BPd' (liclu izrahelského) BPr
- 8 k válkám BB, BoIl k bojóm BL a ost.; umělí BB, Bol] přeumě|', BPd, najučenější
BL, BPr - 9 pokoj BB, BoI) pokojík BZ' pokojíček BPr, večeřadlo BPd (ferculum)
- 10 loŽe BB, BoIl odpočivadlo BL a ost.; i opal... milosrdie BB, Bol| i opal svrchu
i okolo z|atem (l) hlavu a prostředek drahotú prostřel (pro|tied) B.L, a opal svrchu
i okolo zlatohlavem a u prostředku drahé věci rozestřel BPr, vst,uptlvánie zlatohlavné
z obecné lásky prostřel jest BPd (ascensum purpureum, media charitate constravit)
_ 11 uzřite BBl ttzřěte Bol' opatřte B.L' ohlédajte BPd, pohleďtc BPr,. veselé BB
a osÍ.] utěšenie BI,

Kap. 4, 1 tak veltni krásná BB, BoI7 krásná BI' a ost. (pulchra); krásná BB'
BoI, BPdlkrásná i ozdobená BZ, krásná a převýtečná BPr (pulchra); sú sešly s hory
BB, BoI| sú vzešly rra hory B.L, sú vstúpily s hory BPd' vycházeji z hoty BPr
(ascenderunt de monte) - 2 z napajadl BB, BOII z umyvadla BL, BPd, z kupadla
BPr (de lavacro) - 3 věnček BB, Bol] točerrice drahého hedvábie B.L, točenice BPr,
šnórka BPd (vita coccinea); slovcc BB, Bol] výmluva BL, výmluvnost BPd, Íeč
BPr; křiŽěl BB] kříŽela BoI, kÍižala BPr, úlomek BL, BPd (fragmen) - 4 šíje BB
rr osÍ.] hrdlo BPr,.hrdin BB, BoI| siln{-ch BL a ost. - 5 jako dva jeleni a jako dva srní
blíŽencě BB, BoIl jako dvě lanícě (lawici) a dvě srněcie blížence Bl,, jako dvě lanícě,
stní blíŽenci BPr, jako dvě telátcě, divoké kozy blíŽerrci BPd (sicut duo lrinnuli
capreae gemelli) - 6 dokud sě den výší BB, BoI, BL| dokudž sě dcrr nenakloní BPd,
clokavadž nevyvýši se clen BPr; a dolóv sě chýlí stien BB, BoI, (chýlé stienové) B.Ll
a neschýlé stienové BPd, askloniese stienové BPr; kd'eŽ jest myrra BB, BoIl nyrry
BL a ost. (myrrhae); tu, kdeŽ jest kadidlo BB, BoI| kadidla BL a ost. (thuris) - 9 ses.
třičko BB, BoI, BPrf sestro BPd, u BL chgbt; očkem BB, Bol]1 okem BL a ost.;
vláskem BB, BoIl vlasem BL a ost, - 10 krásné BB, BL] kraššie Bol o osÍ.,'drahé
vóně BB, Bol, BL] vonné věci BPd, BPr (aromata _ pod. dt1:le) - 12 zahrádka súžená
BB, BoI| zahrada zavřená BL a ost'; znamenaná BB, BoI, BPdf zapeč,eténá BL,
BPr (signatus) - 13 výpusti tvoji Bol, (výpust tvój) BB (omglem)j vypuštěvánie tvá
BL,pod. BPr,vypukánie tvá BPd (emissiones tuae); jablečným BB,BoI]jabloňovým
BL, pod. BPr, jablkovýrn BPd _ 15 studnicě zahradná, studnicě hluboká BB| jen:
studnicě zahradná hluboká Bo|, studnicě zahradnle, prohlubně BPd, (zahtaď) BPr,
(zahrad a) BL (fons hortorum, puteus); plovú bystřě BB| plovú hlubocě a bystře
Bol, bystře tekú B1,, tekťr BPd, plynú s prudkostí BPr (fluunt impetu) - 16 prodmi
BB a ost'| prověj BPr; ať. plovú BB, BoI] ať" plynú BPr, a potekút BL, apoteku BPd
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BPr . t4 v dúpi zednéj
htázě BPd, v děrách
BPr; ma|é BB, BL,
, BPr _ 17 dolóv sě
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BB aost,| mladému
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ltr' je přejidech BPd, po.
Pd, chopila sem se BPr;
.B,L, (dokavadŽ) BPr, aŽ
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( Jonášovo  p ro roc t vÍ)

( Jon .1 -4 )

otištěno z BM, jejíž zněnÍ patřt k 2. redakci stč. překladu bible. Varianty:
z BoI, BL, BPd, BPr. - ojedinělé přÍpady jotace v krátkých slabikách byly pot'la.
čeny.

Kap. 2, 5 ZlvtŽen|zawříen BM - 6 oklíči|yl ptlu. oklicili o BM pozd. optaveno
na obklicili - Kap. 4, 5 slunce] pův. |liice opraveno v BM pozďějštm nadepsdntm
na slunečné

Text BM je nelbližší zněn| BL (2. redakce), ale má společné prvky i s BPd.
(3. redakce). Jsou tu zřetelné rozdíly vzhledem k Bol (1. redakce); jde skutečně
o nový překlad. Méně zřetelný je přechod od 2. redakce k 3. redakci; svědčí to o sta.
bilizaci jakéhosi oficiálnÍho textu 15. stol. Také BPr (4. redakce) zde poměrně ply.
nule navazuje na 3. redakci (inovace převážně jen lexikální).

Kap. 1, 3 před hospodinem BM, BoI, BI] od tváři páně BPd, BPr; před obli-
čejem boŽím BM, BL| od tváři páně BPd' BPr, před hospodinem BoI (pod. ddle)
- 4 tápáše ústavně BM, BL| tápáŠe Bol' bieše v nebezpečenstvie dán ku potření
BPd, bieše nebezpečen, aby nebyl ztroskotán BPr _ 5 vzbáchu se BM, Bll uŽasechu
sě a bojiechu sě Bol, báli sú sé BPd, BPr; dřiernaním velikým a těŽkým BM, BLl
dřiemaním těŽkým Bol' (velikým) BPr, spántm těžkým BPd (sopore gravi) _ 6 zptáv.
ce korábový BM, BL, BPr| zprávcé BPd, korábnÍk Bol (gubernator); co tě dřiemanie
tráp1 BM, BoI, BI.7 co ty se dřiemaním trápíš BPr' co sě ty spáním obtěŽuješ BPd
- 7 by se. . .  dá lo BM, BL| by sě. . .  s ta lo Bol '  by. . .  by lo BPd, BPr -  8 pro koho B,tí ,
Bol, BL\ pro čí přičinu BPd, (pro kterú) BPr (cuius causa); obchod BM, BL, BPr|
řemeslo Bo|, dielo BPd (opus) - 11 na ně BM, BL] na ně mnoho BoI, nent u BPd,
BPr _ 12 přišla jest na vy BM, BoI, BL| jen: navás BPd, BPr _ 13 ploviechu...
zase BM a osÍ.| obracováchu vesly BPr (remigabant); nadýmáše se BM a ost.]
dmieše sě Bol _ 14 v bezživotl muŽe BM, BL, BPd, (člověka) BPr| v duši muŽě
Bo| (in anima viri) - 15 vrhli sú ho BM] vrhli BPr, uvrhli BoI, BL, pustili sú BPd,.
od búřenie BM, BLl od kloktánie BoI, ot vřěnie BPd, BPr

Kap. 2, 3 z zamucenle BM a ost.l z smutka BOI,' trospodln BM\ u ost. nent:
uslyšal jest Bllf' Bl,] uslyšal si Bol, BPd, BPr (exauďisti) - 4 do hlubiny BM a ost'|
do hlubokosti BPd; vlny tvé i klokoči tvoji BM a ost. pod'l lrlubiny tvé a vlny tvé
BPd (gurgites tui et fluctus tui) - 7 k koncóm |tot BM, BL, BPrf konec hor Bol,
ku posledkóm hor BPd (ad' extrema montium); z porušenie BM a ost'f ze shnitie
Bol (de corruptione) - 8 súžena bieše BM' BL, BPr| sě suŽováše BPd' jest nuzena
Bol _ 17 v5rvrat jehol Bll4' BoI' BL7 není u BPd, BPr (není oe Vg )

Kap. 3, 4 jednoho ďne BMl cesty jednoho dr.'e B.L, BPd, (cestu) BPr, pi.es jederr
den Bol (itinere diei unius) - 5 přikázali si BM, BL| skázali Bol, provolali sú BPd,
BPr (praedicaverunt) - 6 došlo jesL BM, BL, BPd] přišlo jest BoI, BPr _ 7 dobytčata,
volové i bravové BM, BL, (hovada i...) BPd, BPr] skot a volové a dobytek Bo|
(iumenta et boves et pecora) - 8 přikryti buďte BM, BZ] přikrýte sě pytli BoI, BPr,
oděni buďte pytli BPd (operiantur saccis) -9 zďa... navrátí se BM, BoI, BL|na-
vrátlli sě BPd., odvrátí-li se BPr,. od prchánie hněvu svého BM, BL| ot prchlivosti
hněvu svého BPd, BPr, od svého prchánie Bol (a furore irae suae)

Kap. 4, 1 steskl jest sobě... steštěnÍnBM, BoI' BL| mútil sě jest zamúcením
BPd' trápen jest trápením BPr (afflictus est afÍlictione) - 2 hospodine BM] hospodine,
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rač slyšěti Bol, pane, točiš rač slyšeti BL, pane BPd, BPr (Domirre); slitovánie maje
BM, BL, BPr] smiluje sé BoI, otpúštěje BPd _ 5 proti straně na vzchod slunce BM,
BPr] proti vzchodu sluncě BoI, BPd, prot,i straně vzchodslunečnie B.L - 6 vzrostl
jest nad hlavu BM' BL, BPr] sstúpil na hlavu Bol' vstúpil jest nad hlavu BPd,.
aby chránil jeho od vedra BM, pod. BL| aby...bránil jeho, točíš ot veclra Bol, aby...
chránil jeho BPd' BPr (ut... protegerent eum); neb se bieše upracoval BM a ost'|
neb bieše pracoval BPd, BPr - 7 od počátka svítanie BM, BL, BPr] v svítanie .Bol,
navzcházení svítarrie BPd,.udeřil jesL BfuI, BoI, BPrl udeřil, točíš podhryz| jest BL,
urazil jest BPd _ 8 páléše jej vedro BM, BL, BPrf rozežŽe sě Bol, páléše sě BPd,.
žádáše JonáŠ BM, BZ] prosieše BoI, pod. BPd, BPr _ 9 zdá-lit se, Jonáši,. '.z břeč-
tana BM, BL, (.bez: Jonáši) BoI] zďa|i sě ty dobřě hněváš nad břečtánkem BPd, (pro
břečtan) BPr - 10 Ly samého želéš břečtana BM, BLl ty žěléš břěčtana BoI, (naď
břečtanenr) BPr, ty žalost máš nad břečtánkerr' BPd; z néhožIo jsi neusiloval BM,
BL, (v němžto) Bol' (v němŽs) BP{ v němŽtos nepracoval BPd,. jest se narodil BM
a ost. pod.\ se zploclil BPr _ 11 a velíŠ runě pak neodpustiti BM, pod. BoI, BLl a !á
pak nemám otpustiti BPd, a já pak neodpustím BPr (eI ego non parcam); Alc od.
pustím... jméno mé BM, (tvé) BI] u ost. neni (oe Vg není)

( J a n o v a  p a š i j e )

{Jan 18-19)

otištěno zlěni NzK, které patří k 2. redakci stč. překiadu bible. Variant'y
z BDr, BoI, BL, BPd, BPr a z evangeliáÍ-ťI BZ a Eo. * Stav jotace poneclrár,árr
podle rulropisrr, potlačena po -i. ' kdc uŽ p<rrušena.

Kap. 1ti ' 1Ježíš] $. NzR (tak i ddle) * 22 jeden] gederrr NzK * 27 ihned] ylred
NzK - 28 od Kaiíášč BZ1k kayfa|iowi NzK (chgbně) - 38 vyjide (srou. 19,4-5)]
wycle trrz.lí - Kap. 79, 2 a rúchem zlatohlavovým oděchtr jej BZ] chgbí tl NzK
* 14 jako v šestú hodinu BI'] chgbí u NzK _ 2,,] a sukni ]?o ai.] a |rrknie NzI{ - 2s
věda] wida Nz,l( (sciens)

I.ext NzI{ (hláskově starobylý) stojí nejblíže zněni BL (2. redakcc). Jde o nový
překlad' jak ukazuji na jedné straně rozdíly proti Bol (1. redakce) a na druhé straně
vztah k BPd (3. redakce). Diference svědčící o úpravě textu jsou zďe mezí Bol
a BDr, i když jsou rnenší neŽ v evangeliu Matoušově. Nesouhlasi zde však zrrěnÍ
BDr a EZ. Text".Eo reprezentuje svébytný překlad charakteristický pro evangeliář'
BPr (4. redakce) navazuje zde převáŽně na tendcncc íJ. redakce s využit,ím mladších'
lexikálních prvků a výkladového pť.ekladu.

Iiap. 18' 1 povědě NzK a osÍ.l vymluvi I3Dr, BoI, není u EZ, Eo; pi'ěs prúd
NzK, BL| za potok Eo, BDr, Bol' (přes) BPd, BPr, přěs ručěj EZ (ban's torrentem);
Cedrový NzK, BDr, Bol, BLl Cedron EZ, Eo. BPr, Cedronosý BPd - 2 vcházieše
J\rzl{] chorlieše EO rr cisl., choclieváŠe BL, schodi] sě jest Ez ' 3 bieŠe vzal NzK, Eo,
BZ] pojel jest' EZ ct clst, pod.; zástup NzK a osl.] |'ovařistvo EZ, zbor Eo; od bisku-
póv a od zákorrníkóv NzK,BL,BPd,BPr] ot biskupór: a ot l icoměrníkuov EZ,(aoÍ'
duchovníkóv) BDr, BOl, ot knieŽat a zákonníkóv .Eo,. s laterrrami NzK a osl.] s lucer-
nami .E.o, BPr, s sviecny EZ,. s oděním NzK, Eo, BI,] s oděními EZ, s orudím BDr,
s oruŽím BoI, BPd, s braní BPr (cum armis) - 4 kteréž příštie biechtr na něho Nz,I{,
BL, BPdl jeŽ biechu příchodná naň EZ, čsoŽ přijíti jmělo naň.Bo, (které... měly)
.BPr', čso sě imá státi nad ním BDr, BoI * i.l Nazaretskóhcl NzK a osÍ.l Nazarenského
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EZ, BDr - 6 odjidechu zpět NzK, BL| otjidu zasě "8Z' otstúpichu zasě BDr, BoI,
(postúpichu) BPd' postúpili zpět BPr' padli na vznak Eo -70 v1rtrže NzK, BL, BPrl
vytaže BZ,vyřn| Eo' vyně BDr, BoI, BPd; zbi NzK, BL|uďeŤi EZ a ost. poil.;
slubu... sluzě NzK, EZ, BL, BPd\ sluhu... služebníkovi Eo, na panoši... panoši
BDr, BoI, sluŽebníka... sluŽebníku BPr _ 11 pusé NzK, BL| vpust -Bo' včinlž EZ,
včiň BDr' Bol' vetkni BPd' vstrč BPr _ 72 zástup a služebníci Nzfl zástup a kniežě
třidcát rytieřóv a sluhy Židovské EZ, zbor a kn1Že a služebníci Žiďóv Eo, zástup
i tribun i sluhy Židovské BDr, BPd' (a tribuni) BoI, zástup a tribun a služebnÍci
židovští BL, (zbéř a úí'edník) BPr (cohors ergo et tribunus et ministri Judaeorum);
popadechu NzK a ost. pod.) polapichu BDt, BoI, jali BPr _ 14 úžitečné NzK, BL,
BPl] slušno EZ,hoďno.Bo' hodné BDr, BoI, BPd (expedit); aby jeden... za l id
NzK a osÍ.] jednomtr člověku umřieti za|iď EZ, Eo; a netoliko... v jednotu NzK]
u ost. není (ue Yg nent) _ 16 ve dveříchvně Nz.t{] u clveří vné BL, BPr, vně přěde
dveřmi BDt, Bol, BPd, u dveří napřěd .Eo, u vrát- zevnitř EZ; vrátnéj NzK a ost,l
vrátnici 'Eo, vrátnému BL _ 17 dievka vrátná NzK a osÍ'] dievka vrátničí .Eo, slu-
žebnicě vrátná BDr, BoI - 18 sluhy a úřědníci NzI{] sluhy a panoše EZ, pacho|ci
i sluŽebníci Eo, panošě i sluhy BDr, BoI, sluhy i učedlníci B.L, sluhy i přisluhující
BPd' sluŽebníci apacholci BPr (servi et ministri); u uhlé NzK, BL] při uhlí BPd,
podlé ohně BZ' u o}rně BPr, l trnie .Eo, u Žeřěvie BDr, u řeřěvie BoI (aď prunas);
zima NzK a osÍ.] studeno EZ' BPr - 20 v školách Nzlďj ve škole BDr, BoI, BL, BPd,
BPr, v škole židovskéj Eo, v sňatcě EZ (in synagoga); v skrýši NzK] skrytě .Eo,
v skrytě BL, BPd, v tajně EZ, tajlé BDr, BoI, BPr (in occulto) - 22 pÍi tom stoje
NzK, BL| stoje tu BPr, stoje Bo, BoI, přístoje Ez, BPd, není U BDr (assistens)
_ 23 vydaj NzK a osÍ.] daj EZ,učLi BDr, BoI - 24 posla jej Nz"Úí] posla jej ... svázána
EZ, BDr, (svázanélro) Eo a ost. _ 25 Šimon Petr NzK a osÍ.] Petr EZ, BDr, Bol
- 26 přietel NzK a osÍ.] rodic EZ, BDr, Bol, BPd (cognatus) _ 28 od Kaifášě na radní
dóm] k Kaifášovi na radni dóm NzK, BL (chgbně), od Kaifáše v sien.EZ, do domu
radného ot KaiÍáše BPd, pod. BPr, do rothauzu k Pilátovi Eo, přěd Piláta na súd
BDr' Bol (a Caipha in praetorium); aby sebe nepoškvrnili NzK a ost. poil.| aby sě
neoprznili BDr' BoI; beránka NzK] beránek EZ, BL, BPd,beránek velikonoční Eo,
přěsnicě BDr, BoI, chleby nekvašené BPr (Pascha) - 29 žalobu vedete NzK, Eo,
BL, BPtl Žalobu přinášiete BPd, omluvu nesete EZ, (vina\ BDr, BoI _ 30 zločinitel
NzK, Eo, BL| z|oďéjcě Ez, BoI, zledějcě BDr, z|očilnce BPd, BPr (malefactor);
nedali bychom NzK a ost. pod.| nepodali bychme EZ, neotďa|i bychom BDr, BoI
_ 31 neslušie NzK, BL, BPd, BPr| jest nelzě BZ,nenie|zé BDr, Bol, sě nehodí Eo
(non licet) - 32 znamenajíce NzK| znamenaje BZ a ost., zjevuje Eo _ 33 v dóm
NzKj v dóm radní BL, BPd, clo radného domu BPr, v siea EZ, do rothauzu Bo, do
súda BDr, Bol (pod. d"dle) _ 35 lid NzK a osÍ.] národ .EZ; biskupové tvoji NzK a ost.|
pontifices Vg, pontifices tui SÍrlÍnský tert 1590; ďali sú lYzIí a osÍ.] podali jsiEZ,
BDr, BoI - 36 bránili by mne NzK, BDr, BoI, BPrl bránili by BL, BPd, by obránili
EZ, by bojovali Eo (decertarent); abych nebyl dán NzK, BL, BPd| abyct' nedán
byl .Eo' Že bych rrebyl poddán BZ, abyct' nebyl vdán BDr, BoI, abych nebyl vydán
BPr,. královstvie mé nenie odsud NzK a ost. pod.| královstva mého nenie zd'e EZ,
království mé nenie tuto '8o _ 39 abych. . . ptrstil NzK, EZ,.EO] abych ' . . propustil
BDr a osÍ., abych... propustil vězně BPr (pod. dóIe)

Kap. 19' 1 skrúti NzK a osÍ.] popade BZ,,lza| Eo, vzas BPr (apprehendit)
_ 4 aJ, vyvedut NzK, BL, BPd' (vyvedu) BPr] aj, vedué Eo, aj zři, vedu EZ,to't....
vedu BDr, BoI _ .o zlatohlavové rúcho NzK a osÍ.] zlatohlavový oďěv Eo, pavlačité
rícho EZ - 11 by tobě nebylo dáno shóry NzK, pod. BL, BPrfbyt nebyla dána z vý-
sosti BDr, Bol, jedno by tobě dáno bylo ze svrchka BZ, (ač by... svrchu) Eo' leč by
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jedne byla tobě dána se svrchku BPd; jest dal tobě NzK a osÍ.] jest poddal tobé EZ,
zradil tobě Eo, jest k tobě vdal BDr - 12 a od té chvíle NzK, BL, BPd, BPrl, a ottud
EZ, pod, BDr, BoI, a protoŽ Eo (et exinde); protiví sě NzK o osÍ.] otpovieďá BDr,
Bol _ 13 na stolici súdnéi NzK aosÍ.] na stolici BDr, BoI, za sudcl EZ,na súdě Eo
(pro tribunali); Gabata Nz/c a osÍ.] Golgata Eo, BoI, BPd, BPr _74 a to sě dějieše
NzK a osÍ.] a bieše EZ, pod. Eo, BPr _ 15 u'<řiŽuj jej NzK' EZf vezmi jeho a ukřižuj
iei Eo' vezmi, vezmi' ukřižij jej BDr' (a ukřiŽuj) Bol, BPd, BPr' zdvihni, zdvihni,
ukřiŽuj jej BL (tolle, tolle, cruciflge eum) - 17 a nesa sobě NzK, BL, RPd|a nesa na
sobé EZ, an sobě nesa BDr, (a on na sobě) Bol' (a on) BPr' a nesúce jemu kříŽ Eo,.
popravné NzK, BPr] Calvarie EZ, Eo,lebné BDr' BoI, BL' BPd (Calvariae) - 19 vinu
jeho NzK, BDr, BoI, BPd] vinu Bl, věst EZ,nápis Eo, BPr; položil na kříŽi svrchu
NzI{, BL| vstavi na kř1ž svrchu BPd' položil na kříž .EZ, postavil na křiŽi Eo, vstavil
nakI'íž BDr, BPr, (nad ten) BoI_20 to písmo NzK a osÍ.l tuto věst EZ, ten nápis
Eo, BPr; blízko NzK] blÍzko města i?o, (od města) BL, BPr, bliz u města EZ, (ot
města) BDr, BoI, BPd - 23 diely NzR a osÍ.] čicsti EZ, sLrany Eo'. nešitá NzK] ne-
šitedlná EZ, nezšivaná Eo, nesšívaná BL, BPd, BPr, ncpošívaná BDr, Bo| (in.
consutilis); se svrchku setkaná skrzě NzK] svrchu potkaná (poktkana) všudy BZ,
na vrchu tkaná všocka Eo, svrchu jedno zetkaná BDr' (všěcka zetkaná) Bol, od'
vrchu setkaná vše sktze BL, (všěcka) BPd, od vrchu vše naskrze svězená BPr (de.
super contexta per totum) - 24 řekli sú sami k sobě NzK, BL| řechu k sobě EZ,
vecechu vespolek Eo, (mezi sebú) BDr, BoI, BPd, řekli mezi sebú BPr,. nerozdělujme
NzK, BL| nerozřězijme EZ, neroztrhujmy Bo, BPr, nerozdierajmy BoI, BPd,
(Nerozragmy) BDr (non scindamus); na rúcho mé pustili sú NzK, (na oděv mój)
BL| na rúcho mé púščeli Eo, na mém rúšě metali sil BZ, (o mé rúcho) BDr, BoI,
(na mój oděv) BPd' (o muoj oděv) BPr - 25 Kleofé NzK a osÍ. pod.l Kleofášova .EZ,
BPr, Kleofova BDr, BoI -27 za svú NzK, BDr, BoIl,v svú .Eo' BPd,v svábyď|a EZ,
na svú práci BPr, nent o BL _28 Ž\ezn|m NzK a ost. pod.| pil bych BDr, BoI _29
osudie NzK, BL, BPd] sudec EZ, suď BDr, Bol, bečka Eo' ná<loba BPr,.bieše...
postaveno NzK a ost. pod.l položena bieše Eo' bieše BDr, Bol,. podáváchu NzK,
BPd| podacha BDr, pod. BoI, BL, BPr, dali Eo' poskytu EZ - 30 bieše přijal NzK'
aI,| přije BZ, BPd, přijal Eo' vzé BDr, Bol' okusil BPr; dokonáno jest NzK a ost.|
svrchováno jest EZ; nakloniv Nz/{ a osÍ.] nachýliv BDr, Rol,.dal jesti duch NzK]
dal jest ducha B.L, vypustil duch Eo, BDr, BoI, (rluši) BPd' BPr, pusti dttŠí EZ
(tradidit spiritum)

(Pav lovo  ob r ácení )

(Skutk.9,1-30)

otištěno podle BŠ (fotokopie s. 850), jejíŽ text patřÍ k 3. redakci stč. překladu
bible, ale má četné zvláštnosti. Varianty uvedeny z BoI (v této části zněni2. redakce),
BL, BPd, BPr a částečně (r'. 1.22) z Eo. - Rkp BŠ je psán dlakritickým pravo-
pisem a v hojné rníře označuje délku samohlásek (tu zachováváme); v krátkých
slabikách rukopis jotaci uŽ vůbec nemá.

1 přistúpil] za tim p BŠ š/crtnuÍo $. (tak i ddle častěji) - 2 nalezl-li by]nalezliby
aŠ _ 6 třesa] tre|a BŠ _ 7 jdiechu BL aj.| gedíeÝ BŠ, Bol (comitabantur)

Text BŠ slučuje různé překladatelské tendence 15. stol. Není vyhraněný; má
četné korektorské zásahy. Přeďstavuje t)p nereprezentativního, uŽitkového biblic-
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osÍ.] jest poddal Lobě EZ,
BL, BPd, BPrl a ottud
a osl.] otpoviedá BDr,

za súdcí EZ, na súdě Eo
BPr _ 74 a to sě dějieše

kého kodexu (má hojné zkratky, krácený text apod.). Rozptyl variant u této ukázky,
pokud jde o celé bible, není veliký. BoI zd'e totiŽ má zněni 2. redakce a ani texty BI.
a BPd se příliš nevzdalují. Nijak zvlášt pronikavé nejsou ani úpravy pořadatelů BPr.
Vymyká se zde jen text .Eo (text evangeliářový)' na který na některých místech
navazuje zněn1 BPr.

1 bitími BŠ, BPd, (bitím) BPr] mordem Eo, ukrutnostmi Bol, BZ (caedis) -
2 k sboróm židovským BŠ1 ao ško] židovskýeh Eo a osl., do škol BPr (pod. ddle) _
3 světlo BŠ, Bo, BPr] svěllost BoI, BL, BPd _ 4 mi se protivíš BŠ rr osÍ.l mě trýzníš
Eo (pod d'ťtle) - 5 zpiečiti se BŠ, Bol|zpěčovati se BI, BPd, BPr, bojovati Eo - 6 divě
se řehl .BŠ rr osí.] boje sě vece.Eo, BPr; co mi káŽe š činiti BŠ, Bol, BL, (uč:initi) BPr]
čso mne chceš učiniti Eo, co chceš, abych činil BPd (quid me vis facere) _ 7 zstrašeni
jsúce BŠ, Bt] strašěni (t) Eo, třaseni súce Bol, jsú zhroŽeni BPd, ohromeni BPii
(stupefacti) - 8 mezi rukama jeho táhnúce BŠ, (ien: rukama) BoI, BL] popadše jej
v ruce.Eo, pojemše jej za ruku BPd, pojavše jej za ruce BPr (ad manus il lrrm trahen-
tes) - 12 vcházejícieho BŠ a osÍ'] vchodíce .Eo, an přišel k nčmu BPr - 13 kterak
mnohézIévěc i . . . uč i r r i l BŠlk te rakmnohoz téhoč in i l  Eo ,BP r , co  j e s l  i lé t .o . . . uč in i l
BoI, BL, (mnoho zlého'1 BPd (quanta mala Íecerit) _ 74 svazovati BŠ]vázati Eo,
svázati BoI, BL, BPd,aby jima| BPr; vzývají BŠ, BPrlnazývaji Eo a ost. - 15 osudie
vyvolené 'aS1 reeta zvolená Eo, sud vyvolenie BOl, BPd, (vyvo|cný) B.L, nádobú
vzvolenú BPr (vas electionis); přccl králi a pře d pobarry BŠ1 prca králi i před lidmi
.Eo' před pohany i před králi BoI a ost. (coram gcntibus el re g bus) _ 17 vkládaje jemu
ruce BŠ] vloŽiv jcnru ruce.Eo, (nar1) Bol, BPd,s|oŽilr ncň Iuce BL,po|oživ ťuce naň
BPr _ 18 lupiny,tsŠ a osl'] šupiny 'Eo,.viděnie přijal BŠ] přijal jest zt'ak BPt,zrak
yza| Eo a osÍ. _20 kázáše JeŽíŠe BŠ, (házal) Eo|vyzná'.d JcŽíše BPr,kázášepána
JcŽíšě potvrzuje Bot, B/,, (jistě) BPd (praedicabat Jesum) - 21 vybíjieše'.. ty BŠ,
BoI, BL7 vybojováŠe. . . ty jisté .tro, vybojoval . . . ty BPr, výboj činieše nad těmi BPd
(expugnabat... eos); aby je svieŽe pŤivedl Bs] aby svit Žě je vedl Bol, Bl, (svázané)
BPd, BPr, aby svázané přived'l je Eo - 22 potvlzuje BŠ, BPr] potvrzuje toho Bol,
Bl, svědče Eo, jistě BPd _ 24 úkladové BŠ, nr,r1nepřiezni Bol a ost.; ostřieháchu
i bran BŠ, (bez: l) BPd] ostřiehali také i bran BPr, střěžiecbu (itrziechu) u bran BoI,
(ho u bran) BL _ 26 přivinúti BŠ, BoI, BPd] praviti (l) B', přitovařišiti BPr _
27 pojem BŠ] pojav BPr, popad BoI, BPd, popadl BZ,.věrně činil BŠ, BoI, BPd|
věrně učil Bl, doufanlivě činil BPr (Íiducialiter egerit) _ 28 ve jrrénu páně BŠ] ve
jméno pána Bol, BL,slejménu pána Ježíše BPd, jméno božie BPr - 30 provodil i sťl ho
BS] provodili sťr ho v noci BoI, BL, BPd, dovedli ho BPr (deďuxerunt eum)

( N e b e s k ý  J e r u z a l é m )

(Zjev.2t)

otištěno podle BPd' která reprezerrtuje 3' redakci stč. překladu bible. Varianty
z BoI, NzK, BPr, BL má na tomto místě pozdější opis textu shodného s BPr. _ Stav
jotace pro značně starobylý charakter památky ponecháván podle rukopisu.

4 setře] ieitfe BPd _ 6 omega] o. BPd _ 16 a vysokost NzK] chgbí o BPtI _27 po-
škvrněného] po|kwrnieho BPd

V této ukázce tvořÍ srovnávané texty BPd, NzK a BPr skupinu vzájemně difc-
rencovanou jen formou úprav textu. Zřetelnější jsou odc}tylky ve vztahu k .Bol.
která má jiný' staršÍ překlad (i když má znaky 2. redakce).

NzK, BL, RPdl a nesa na
r' a nesúce jemu křiŽ .Eo,.
8Pd (Calvariae) - 19 vinu

,.položil na kříŽi svrchu
lna křiŽi .Eo, vstavil

EZ|vezmijeho a ukřiŽuj
I, BPr. zdvihni, zdvihni.

l tu|.o věst .EZ, ten nápís
lPr ,  b l iz  u města EZ, lot

E0,.nešitá NzK] ne-

zetkaná) BoI' od
naskrze svčzená BPr (de-
' Bl] řechu I< sobě EZ.
sebú BPr,. nerozdělujme

Íerajmy BoI, BPd,,

ošivaná BDr, BoI (in.
(poktkana) všucly .EZ,

sú Nz/í, (na oděv mój)
(o mé rúcho) BDr, Bol,

lokonáno jest N:K a os/.|
B0l; dal jesti duch NzKj

osÍ. pod.] Kleofášova .EZ'
E0,BPd,v svá bydla.EZ'

pil bych BDr, BOI - 29
0' nátloba BPr,. bieše.. .
' B0l,. podáváchu NzK,

- 30 bieše přijal NzI{,

' BPr, pusti duši EZ

:
t

i
I

[ 3. redakci stč. překladu
tto části zn'éni2. redakce),
psán dlakritickým pravo-
phováváme); v krátkých
i

f- 2 nalezl-li byl natezlibv
omitabantur)
t '
i

[ol. Není vyhraněný; má
Fvního, užitkového biblic.

t
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1 otešla jest BPd' NzK| minula jest Bol' pominula BPr - 2 ozdobenú BPd|
okrášlenú Bol a ost. - 3 z trónu BPd, NzK, BPr] s stolicě božíe Bo| (pod. d.dle) _
4lkánie BPd] pláč Bol, kvielenie NzK, BPr * 6 alfa i omega' počátek i skonánie BPd,
NzK, (konec) BPr] počátek i skonánie, první i poslední Bol (alpha et omega, initium
et Íinis) _ 7 v boha... l. syna BPd] bóh... syn Bol' NzK, za boha... za syna BPr _
8 nevěřÍcim BPd, NzK| nevěrnýrn BoI, pod. BPr,.prokletým BPd., pod. BPr| vyobco.
vaným BoI, NzK; modlosluhám BPd] otravičóm a rnodlářón BoI, otravnÍkóm a mod.
lářóm Nz/{, kúzedlníci a rnodláři BPr (veneÍicis et idolatris); diel jich bude BPd,
NzIí] strana jich bude Bol' budú mieti diel BPr; v jezeru hoříciem ohněm a sirú
BPd, (jenŽ hoří) BPr] v čistci vrúciem, horúciem ohněm i sírú Bol' v jezeřě hořícieho
ohně a síry NzK - 11 oslavnost BPd, NzK] stkvěnie BoI, jasnost BPr; jakŽto k ka-
meni jaspis a jako křistal BPd, (jakoŽto... kristal) NzK] jako kameni jaspidu' jako
křištal BPr, smaragdovi a křištalu BoI - t3 od východu BPd! oL vzchodu sluncě Bol,
NzIí' (východu) BPr - 16 hrany BPd a osÍ.] úhly Bol; posazeno jest BPd] polclŽené
jest Bol' (poloŽeno) NzK, postar'eno jest BPr; a dlúhost'.. i širokost BPoI] a dlúhost
jeho taková jako i širokost Nz.ř(' (tak veliká jest) BPr' dlúhost taká jako širokost
a r4isost, vše v jedné mieřě Bol (písařskoukontaminact s koncemuerše) - 17 měrú
člověka BPd, BPrl, miery člověčíe BoI, NzK - 21 perel BPd a osÍ.] margarit. BoI; ze
všelikých vlastních perel BPd] ze všelikých perel .l{zK, z jed.né každé perly BPr,
z zvláštnich margarit BoI (ex singulis margaritis); př.esvětlé BPd, BPr|proztivé BoI,
prozřělé NzK - 23 světlost BPd, NzK| stkvěnie Bol' jasnost BPr,. lucerna BPd]
svietedlnicě BoI, NzK, sviece BPr -24v světlosti BPd, NzK] v Světle Bol, BPt;
chválu BPd, NzK| slávu Bol, BPr _ 27 a činé BPd, BoI1 a ješto čitt| NzK, ani ten,
ješto činí BPr,. napsáni BPd a osÍ.] psáni BoI; života a beránka BPd, BPr| života
a v beránkovýclr Bol' života beránkových NzK (vitae Agni)

Pronikán
zkoumat Íilolt
vání slovníků
r' husitské dc
s tím, jak se r.
nodušený pra
z těchto snah
graphía Bohe,
užívání češtir
pítručkg z obc

Traktát
hláskách, byl
uvedla v sys
neměla latin€
s diakritický
krátké a dlou
značně proká

K tomu
soupis český
nepochybně
zvané Jádro

Poněvl
vání českél
slabikují a
a iak se do
poněkud z.
Pro tyto ú
potom ve Í

Takol

518



l P r - 2 o z d o b e n ú . B P d |
božie BoI (pod. ddle) -
počátek i skonánie BPd.
(alpha et omega, initium
boha. . .  za syna Bpr _

BPd., pod. Bprl vyobco_
B0l, otravníkóm a mod-

; diel jich bude -Bpd,
hořiciem ohněm a sírú
B0l,v jezeté hořÍcieho

st BPr,. jakŽto k ka-
karneni jaspidu, jako

ot vzchodu sluncč Bol.
o jest BPd] polclŽené

širokost BPd] a dlúhost
taká jako Širokost

F-II ,oLoGIE A RÉTo}t IKA

Pronikání češtiny do rrovýclr oblastí vzdělallosti vyvolalo zvýšenou potřebu
zkoumat filologické otázky. Dřívější práce v této oblasti se omezovaly na sestavo-
vání slovníků (Bartoloměj z Chlumce' zv. mistr Klaret; Srov. náš Výbor I, s. 764),
r' husitské době však došlo k rozšířenÍ oblasti filologických zájmů. V souvislosti
s tím, jak Se rozšiřovala znalost písrna mezi stále širšími vrstvami' vytváří se zjed-
nodušený pravopisný systém' který měl přispět k rozšíření česky psané knihy, a
z těchto snah vyklíčily některé PJojevy teoretické (Husova Abeceda, traktát ortho-
graphia Bohetnica a dodatek k Saflrauzské bibli o přeltladu óÍĎ1e). Stále hojnější
užívání češtiny v soukromých i úředních písemnostech podnítilo téŽ vznik české
přtručkg z oborlt st11listikg; sloŽil ji písař Prokop.

o ČESKÉM PRAvoPIS t r .  -  ABECBDA

Traktát orthographta Bohemica (o českém prauopise), pojednávajicí o českých
hláskách' byl současnč podkladem pro návrh na úpravu pravopisu. Slo o to, aby se
uvedla v systém a ustálila praxe některých písařů při označování hlásek' které
neměla latina a pro něŽ latinka nemá znaky, písmeny pro hlásky nejblíŽe příbuzné
s diakritickým znaménkem; zároveň se také navrhuje, jak graÍicky rozlišovat
krátké a dlouhé samohlásky. Je.li tento braktát dílo Httsovo _ a to není zatím jedno.
značně prokázáno _' lze jej klást nejspíše k roku 1406.

K tomuto latinskému traktátu se těsně přimyká tzv. Abeceda. Je to abecední
soupis českých hlásek a jejich znaků s mnemotechnickým textem. Abeceda je
nepochybně dílo Husovo; bývá připojena k jeho základní náboženské příručce,
zvané Jádro učení křestanského.

o  ČESKL ]M  P I {Avo t , I SE

PoněvadŽ latinská abeceda nemůŽe postačil pro písemné zaznamená-
vání českého jazyka _ pročeŽ ti, kdo píší česky, navzájem Se rťlzní, špatně
slabikuji atim ztěžuií zvuky i při četbě -, z těchto důvodů jsem se rozhodl,
a jak se domnívám užitečně, latinskou abecedu pro potřebu českého psaní
poněkud zjednodušit' jeji nedostatky doplnit a rozdílnost liter objasnit.
Pro tyto účely je výše poloŽena abeceda, a to nejprve v literách a teprve
potom ve slovech, která ji vykládají jakoŽto příklady.

Takor'é abecedy bychom my Čechové neměli zapotřebÍ, kdybychom

nost BPr,. luccrna Bpdl
Vr{ v světle Bol, BPr;
t ješto činí NzK, ani ten,
ránka BPrt, BPt| Života
i)
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užívali vlastního písma, vytvořeného přímo pro náš jazyk. Latinské litery
nám nestačí právě tak, jako nepostačují Řekům, Židům, Němcům a jiným
jazykům, coŽ je zřejmé těm, kdo by chtěIi jejich jazyky písmem plně vystih-
nout. Tak maji Žide navíc jednu literu, která slove chet, aještě jednu, která
slove /fín. obdobně mají také Slované chir a /|a. Těchto liter potřebují
Čechové, například v těchto slovech: chudý a ffin; podobně Němci, jak je
patrné na těchto slovech: puch a fftlt' a tcl tak, Že onomu chet nebo chir
odpovídá c spolu s ň, a onomu //Ín nebo /fa odpovidá dvojité //l naznačující
zvuk šeplavý. Proto jsem v abecedě misto ffin nebo ffa poloŽi| | s tečkou'
aby ta tečka zajistila změkčení toho zvuku s, a místo chet nebo cňťr položil
jsem c spolu s hanazvaljsem tu literu cňe, nebot jsem nechtěl zavádět novou
literu pro potíŽ spojenou s nutností jí se přiučit a knihy předělávat. Této
Iitery nemají latiníci v své abecedě, ale užívají jí ve výslovnosti a píší c spolu
s ň' jak je zřejmé z těchto slov: cňamus, michi, nichil, Michael. Avšak tohoto
žvuku ony litery nedávají, a odtud latiníci různých národů vyslovují La slova
rozdílně. Tak jedni říkají kamus, miki, nikil, Mikael, jiní říkají khamus,
mikhi, nikhil, Mikhael, podrŽujíce vlastni zvuk toho c(k), jiní zam|čuji c(k)
a říkají hamus, mihi, nihil, Mihael. Aby se tedy nic neměnilo na způsobu
psaní, budiŽ ona litera cňe psána s latiníky c spolu s ň, tedy takto : ch. Zni pak
s následujícím e stejně jako D; jako se totiž při slabikovánÍ říká Ďe, tak po.
dobně také che. Vzniká pak tato litera v ústech tak, že se jazyk vzdálí od
ilatra a ke konci jejího vyslovení se mÍrně skloní pod dolní zuby. A zní
v češtině se všemi vokály s výjimkou ť, ale místo s ť zní s g. Příklad s a je
v tomto slově: chal'upa, s e v.tomto slově: Itché, v poslední jeho slabice,
s y v tomto slově: chgl,e, s ovtomto slově: chod, s u třeba chudý. Také se
vyskytuje na konci slov, kcle následuje po všech vokálech, čítaje v to též ť.
Příklad s a třeba hrdch,s e třeba lech, mech's ť třeba lích, mhi.ch' s o třeba
roch, doch, Joch, s u třeba buch, duch, s y třeba pgch, kých, Klade se také
v sousedstvi vokálů uprostřed slov, ba - proti pravidlu latiníků, které tvrdí'
žebez vokálu nemůŽe vzniknout slabika _ ta litera s připojením konce slova
vytváří slabiky anebo slova, napřiklad: chrt, chrlt, nebo s připojením začátkll
slova, například: krch, mrth, urcň, právě tak jako pr|t, wrlt, lrlt, drt, brt, |mrt
a mnohé jiné skupiny, jeŽ kdyby někdo vyslovoval s vokálem, sklidil by pro
takovou výslovnost u českých posluchačů beze vši pochybnosti smích. -

NuŽe, jestliŽe pozorně sledoval Čeclr, co jsme vyložili, bude moci
výrazně a s větší pohotovostí číst, dbaje přitom i kvantit jednotlivých liter.
Pro ten účel je užitečné, aby se nad kaŽdým dlouhým vokálem kladla útlá
čárka k označení, že je prodloužený, takto: d, é, l, ó, ú, Ú ; a bez čárky, aby se
naznačilo, Že je krátký. K tomu je třeba vědět, Že je šest vokálů - právě
uvedených, které se někdy krátl, jindy prodlužuji. A jmenuje se vokál
česky hlaste neb samoňlas neb hlasuplod. A konsonanta se jmenuje spo/uňlas
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5nihy předěIávat. Této

fslovnosti a píší c spolu
,luIichael. Avšak tohoto
fodů vyslovují ta slova
iel' jiní Ťikaji khamus,
c( k ), jiní zam|čuji c ( k )
c neměnilo na způsobu
tedytakto: ch.Znípak
kovánÍ řiká be, tak po-
' že se jazyk vzdálí od
lod dolní zuby. A zní
znÍ s y . P ř í k l a d s a j e
poslední jeho slabice,
t třeba chudý. Také se
álech, čítaje v to též i.
t lich, mňich' s o třeba
i, kých, Klade se také
u latiníků, které tvrdí'
lřipojením konce slova
o s připojením začátku
', wrlt, lrlt, drt, brt, lmrt
lokálem, sklidil by pro
pochybnosti smich. *

l vyloŽili, bude moci
ntit jednotlivých liter.
n vokálem kladla útlá
iÚ; abez čárky, aby se
e šest vokálů - právě
A jmenuje se vokál

n se jmenuje spoluňlas

I J

8 0

nebo spoluuznie, poněvadž spolu s vokály ptisobí zvuk' ale sama o sobě
nikoli. Tak je tomu v latině. Avšak v češtině i konsonanty půšobí zvuk,
například v slovech lmrt, chrt, čtwrt.

Také je třeba vědět, že se litera jmenuje česky čtena neb čtidlo' protože
litera je totéž jako legitera. Sylaba se však jmenuje sře/c, to jest jako con-
diccio, poněvadž dvě nebo tři litery, které lze vyslovit zvlášÍ, vyslovují se
v sylabě dohromacly. Slovo (diccio) se pak jmenuje řčenie. A někdy je i jen
jediná litera slovem, například rÍ, když to je citoslovce podivu nebo přita.
kání, a ó,kdyžto je citoslovce přání, a v (i), když to je spojka, a to, rozuměj,
v české řeči.

Hle, kdo chceš psát česky, tu máš uvedeny rozdílnosti liter. A neklaď
dvojité zz s vokály, protoŽe i kdybys položil sto z, nezpůsobily by po zvukové
stránce více nebo nic jiného neŽli jedno z, nýbrž klad ž. RovněŽ neklaď
zz spolu s c takto: czz, nýbrŽ klaď ó. Podobně nezdvojuj / takto: ff, nýbrž
klaď l'. Také neklaď zdvojeného Í takto: tt,lýbrž Í. A přihodí-li se někdy, Že
pro litery z jedné strany nebude dost místa pro nadepsání tečky, pak ji
napiš, kde bude moci být umístěna vhodněji.

Nauč se také krátit slova, avšak.tak, aby zkratka byla čitelná. Tak
misto pire piš Pe, míst'o prť piš P', místo pra piš p anebo p-, mÍsto pro piš p,
místo pru piš p,. Podobně u jiných liter, například místo /tiť piš /c', místo
ftra piš ř, místo /rÍe piš k", místo /rru piš k,,. podobně místo dra piš á, místo
dÍe piš ď, místo diť piš d' atd. Rovněž místo m nebo n můžeš nad vokáIem
klást titlu takto: bd., nd' Ié,, u€. A tak budeš krátit podle své vlastní péče.

) otČe náŠ, g€Ž gii náebe|Íech, oiviet iie gmie tvé. P'ci kráiow|tvíe tvé.
Bud vuole tvá iako wnebi y rízéi. Chléb náŠ vezdaiÍ.í day ná.dnes. Y odpu|t
ná nái.e viny, iakoŽ y my odpú|.tíeme ivým viňíkuom. Y neuvod nás vpoku.
|.eníe. Ale zbaw ny odzlého. Amen.

Z.va ma'a, miio|ti plná, buoh itebú, poŽehná ty mezi Ženái y poŽehnáý
plod b'cha tvéo. Amen.

VieÍi vbuoh otce wfemohúho, itvořitele nebe y zemie, y w gezu k'[ta,
iyna geho geciinéo, pá na|eo. GenŽ iie poČal. duché |vatý, narodii fie zma'ie
pány, trpiei podpontiký pilatem, vk'Žován vmriel y pohrieben, |túpil
dopekel., třetí den wital zmrtvích, witúpil náebeia, |edí napvici boha otce
wfemoho. odtud p'de |úd.it Živých y mrtvých. Viefi wducha fvatéo, |vatú
cíerkew obecnú, |vatých obcováníeo odpui.teůíe h'chów, tel.a wzk"|.eňíe
a vieČný Život. Amen. ((

Takým obyčejem učte sě Čechové psáti. A nechceteJi všeho zachovati,
aspoň mějte rozdiel mezi i a mezi g, a neklaďte tak často y, iako kladete,
neb tiem tieŽlte číslo. Také neklaďte z vedlé c vždy, ale pište takto: racek
chce fiili cectk, neb tak právě zachováte c v svém zvuku. Také pomněte, aby

\*.
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nevždy psali dvě u, ale jedne tu, kdež nenie po něm samohlas, jako teď: ulk
ddwno umie daw etc. In die Leonardi.

5 rozdíInost liÍcr.. při tomto výkladu je třcba rrrÍt rra paměti. Že rozlišovánÍ hlásek
od písmen vzniklo teprve o několik století pozclěji; pro autora obojí bylo litera - 12
cftel.. hebrejské l] - 13 lfín (širr): hebrejské |p; cftir.. v kyrilici X, tj. chěrl; i|a (ša):
v kyrilici m, tj. ša - 14 ||ín: stč. šín ,,tenký plátek kovu.., ze stŤ.hn. schin - 75 puch:
střhn. buch, puch, nhn. Bauch ,,břiclro..; ||ílÍ; stitrn. schilt, nlrn. Schild ,,štit,, - 22
chamus, michi, níchil, Michael: střeclolat' podoba slov znamenajících: ohlávka, rrrně,
nic, Michael - 35 lich: jmerrný tvar adjektiva lichý _ 36 roch: flgura šachová, slon;
trč. věŽ (srov. dosud rochada, rošáda); doch: nč. došek; Ďuch..citoslovce arrebo subst.
bouchnutí _ 40 krch: jmenný tvar adj. krchý ,, levý,,; wr|t (?): pravděpodobně omyl
opisovače m' drst ,,smetí..; drt: nč. drtiny; ĎrÍ: dutina r'e stromě, úl (srov. brtnÍk
,,včelař..) - 41' s uokdlem.. např. kdyby vyslovoval chert nebo chirÍ místo chrt - 46
prodloužený: arrLor zůstal věren latinské gramat,ické terminologii, která místo o dlou.
hých a krátkých l'okálech (longa, brevis) namnoze rnluvila o prodlouŽerrých a zkrá-
cenýclr (producla, correpta) _ 49 hlasí.e neb samohlas neb hlasuplod.. autorovy návrhy
na překlady lat. terminů zde i dále zapsány v rukopise česky (podobně jako uváděné
př.iklady); ň|asie třeba chápat jako neutrum - 52 čÍurÍ.. autor pokládal za vhodné
v originálu objasnit latinským ekvivalerrtem' Že jde o člvrtinu (quartale) - 72 péče:
zde končí latinský text, ostatek je český text (příklaďy) - 87 mějte rozdíel rozlišuite
- 88 tiežíte čtslo ztéžujete čtení, pochopení smyslu _ 89 prdvě náleŽitě - 90 iedne jen1,
teď zd'e, tady _ 9I daw (dav) dávení. útisl i; .[n die Leonardi..na derr sv. Linharta, tj.
6. l istopadu
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1-6 :vsoup i sepísmen jenadz r rakysd i ak r i t i c kým i znaménky( rn i rnonadň)
naznačena ;e;iórr vyitovnosi; jde o zrraky pro hlásky, které nemá latina - 6 na konci

abecedy ;e jeái''a 'pr.žt" ,,cW,; zaabecedním soupisem písmen se ještě některá pís.

.",,. opátůjí, mezinimi jsou čtyři znaky ,,t,, a 2 nich jedno s diakritickým znamén.

kem, je^clno je odtišný znik ,,r,,;-zďá se, Že Hus chtěl naznačit různé stupně palatál.

ností 
-utáseĚ 

,,ť,, a,,ř,,, asi v tom smyslu, jak o tom vykládá v části pojednání

o českém pravopise (ie-li to jelro dílo), kterou zde neotiskujeme. opisovači neznali

tento záměr, a proto itvoani pořadí znaků (snad| t, t, ř, Í) popletli' jak ukazuie

i náš zápis, který zde.vzat za základ - 7n.: text pro zapamatování pořadÍ pÍsmen

abecedý je glosován jednak příslušnými znaky, jednak běŽnjmi vysvětlivkami, které

ol3asnuii jeho smysl - 72 ili nebo, ňeboli - 21 ksíl chroptěl, umÍraje vydával zvuk

,,kS.. - 24 za ng za nás

o  PŘEKLADU  B IBLE

U dvou rukopisů české bible z 15. století je v závěru dodatek se zajímavými

údaji o zásadách revize překladu,a- o.pyyopiie těchto knih. Jsou to poznámky

'v'i'etr"ji"i užití Husem zavedených aiakritictých znamének v českém pravopise

a svědčící o snaze využít pravopisné reformy Í< ryýš9ní-s-rozumitelnosti psaného

textu. Podle míněni"nekteých badatelů (J.- Vlčka, F. M. Bartoše aj.) je tento

áoá"t"r. Husovým dílem a vznikl v souvislošti s Husovým podílem na revizi českého

ňiňi"r.ét." překiadu (druhá redakce české bible). .D.odaiek 
je zachován aŽ v Šafhauz-

*e lint z iet 1450-i 47O a v tzv. Nymburské bibli z r. 1462, ale zásadami v něm

'yif"úňr.se řiďí i některé starší biblické rukopisy, na př' Boskovská bible.

opatrnost, ktoŽ budeš čísti v této biblí, takovúto zachováš: Když kde

nalezneš, ano umenšeno něco' ješto jiné některé biblé mají, aneb přidáno'

ješto některé nemají, aneb některé slovo nalezneš proměněné, neŽ jestv někte.
p

pokoj,
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rých bibléch položeno, nechvátaj opravovati, Ieč se dobře ujistíš prvé starú
pravú biblí. Neb tato česká biblé psána jest z dobré staré biblé latÍnské,
ješto jie bylo tři sta let a několik a dvadceti; a k tomu jest byla prvé opravo.
vána podlé korektora, ješto slóve oprávce biblé. ProtoŽ zdáIoJiť by se co
neprávě, ne ihned opravuj' aŽ se prvé utečeš k korektorovi a k prvním
biblém starým. A tu shledáš, kterak sú na mnohých miestech biblé obecné
nové pokaženy: někde slova změňována, někde výkladu přimiešeno v tekst,
někde přidáno, ješto nemá býti, někde umenšováno. A dáJi komu bóh které
slovo z latínské řeči vyloŽiti, to móž dobře učiniti, ale vŽcly také opatruje
staré vykladače prvé slov, v kterém miestě a kterak slovo které vykládají.

Také věz, ktoŽ čteš v této biblí' kdež nalezneš nad i krátké nabode-
ničko, žeŤ,má spěšně to slovo řčeno býti, jako takto: město, latíně civitas;
a kde dlúhé, že to slovo s prodlúŽením má řčeno býti, jako takto: miesto,
Iatíně locus etc.

2 ano umenšeno něco, ješto že je vypuštěno něco, coŽ _ 4 položeno uvedeno; prué
dřÍve' nejdříve _ 5 praurl správnorr, textově neporušenou _ 7 podlé korektota: míněn
některý z autorů četných středověkých oprav bible (correctoria bibtrica)' které měly
opisovánírn porušené biblické texty přiblíŽit opět původnírnu znění lat. překladu
Jeronýmova' tzv. Vulgáty z rozhraní 4. a 5. stol. n. |.; oprduce opravovatel, opra.
vovač - 8 neprduě nesprávně; pruním prvotnÍm, původním * 9 obecné běŽně uŽívané _
70 uýkladu přimiešeno u ÍelcsÍ výklad (je) vloŽerr do textu _ 72 ugložili přeložiti; to
móž dobře učiniti to bude s prospěcbem - 12-73 opatruje staré ogkladače prué.slou při-
hlÍžeje předevšÍm k starým překladatelům - 13 ugklddaji přek|ádaii _ 74 krótké na-
bodeníčko tečku - 75 spěšně... řčeno krátce vysloveno; Iattně ciuitas latinsky město,
obec - 76 d'Iúhé (nabodeníčko/ čárku; s prod.Iúžentm.,. řčeno dlouze vysloveno - 17
lattně locus latinsky místo; elc. atcl.

PRoKoP,  PÍSAŘ xovoN lĚSTSKÝ
PŘÍRUČKA PÍSAŘsxÉ s ry r lSTIKY

Nauková a učitelská činnost písaře (notáře) praŽského Nového Města Prokopa
(srov. zcle na s. 104) zahrnol'ala vedle nauky o vedení městských knih, nutné
k řádnému chodu nrěstských kanceláří, též stylistiku a rétoriku. Prokop pojímal
tyto obory z praktického hlediska jejich uŽitečnosti pro zlrotovování úředních
i soukromých písemností, většinou právni povahy, a pro vedení soudních při. Ve
svých universitních přednáškách vycházel z tradičních příruček těchto disciplín'
např. z Ciceronova spistr De oratore (o řečníku) a aplikoval jejich učení na potřeby
kanceláře.

S touto činností souvisí i Prokopova českolatinská Árs dictandi, návod, jak
vyhotovovat listiny právní povahy a ,,posélací listy.. (dopisy) různého obsahu.
Větší část spisu je vlastně formulář (vzorovník) listin pro různé právní příleŽitosti.
K vzorům listin připojoval autor své výklady, poučeni a zdůvodnění.

Z této Ars dictandi vybíráme ukázku o ,,posélacích listech.., v níž autor podal
souvislý teoreticky podložený výklad o iejich částech. Zvláštní pozornosti zaslouŽÍ
autorův podrobný výklad o titulování adresátrl (srov. s rrkázkami soudobé kores-
pondence zde na s. 198n.).
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( )  L I s TE cH  Po sÉLAcÍcH  NAUČgNrn

Yěz, Želistové,posélací pro mnohé přÍčiny nalezeni jsú. Prvá pro ostrahu
tajných věcí, nebo jinak musil by poslu pověděti' a to jest nebezpečno
v mnohých kusiech. Druhá pro nespamatovánie posla vuole toho' ktoŽ jeho
posielá, nebo posel nemuoŽ všeho, coŽ j emu rozkáŽÍ, spamatovati. Třetie, aby
posel neproměnil rozkázanie.Čtvrtá pro menšie náklady.Apro mnoho jiné
přičiny.

Listové posélací dvuoji sú: jedni přátelští' druzí nepřátelští. Item
přátelští jedni otevření, jako svědomie, kredencie, druhý zavřeni, a ti jsú
mr.ozi, to jest prosiecí, radu dávající, napomínající, učiece, odvodiece -
a krátce, jakoŽ muož příhoda mezi přátely býti' takoví listové bývají přá-
telští posélací. Item nepřátelští jedni upomínajícÍ, druzí odpovědní, lající
etc.

KaŽdý list posélajÍci z pětí kusuov složen bývá; to jest:
pozdravenie - salutacio - pozdrav
přístup - exordium _ oblahod
ličenie *narracio -rozprav
prosba -pet ic io -pros

odplata -conclusio -oplať

Versus:
Qui dictare putat, in prima parte salutat,
altera blanditur, sed tercia res apperitur.
Quarta petit votum, claudit conclusio totum.

Ex istis quinque particulis quodlibet dictamen amicabile, id est ad
amicos, ad maximum constare dicitur; nam etsi sunt plures partes, quam
predicte quinque, tamen ad has reducuntur. Ad minus tamen dictamen ex
duabus partibus constare debet, aliquando enim constat ex salutacione et
narracione, aliquando ex tribus etc. Exordium enim, quod movet auditorem
et allicit ad faciendum aut dimittendum, nisi in arduis materiis non scri-
bitur.

Salutacio accipitur multipliciter: pro illo verbo saluto; pro integra parte
epistule, continens personam recipientem et mittentern et meritum; pro
quolibet affectu bono; pro inclinacione capitis ut bona dies; pro exhibicione
reverencie, pro submissione aut subieccione; pro Annuncciacione angelica ut
Ave Maria; pro recessu ab inÍidelitate vel a quocunque malo; vel eciam

35 opcione iuste vindicie et hoc improprie.
Znamenaj, že v listech posélacích pilně máš rozeznati, kteří vyšší,

prostřední a najniŽšÍ, aby uměl, které svrchu osoby, které v prostředku
a které na konci posaditi.

Najvyšší v duchovnienr stavu: PaPa, patriarcha (Nolinutanus, Antio-
40 cenus, Allexandricus), cardinalis (Romanus), archiepiscopus. Medius status:

30
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45

50

55

60

65

70

75

episcopus, abbas, primas, prior generalis, vicarius generalis. Infimus: archi-
diaconus, decanus, doctor, magister, baccalarius, plebanus, capellanus,
campanator. Ad istos tres gradus et status omnia nomina officialia redu-
cuntur.

Stav světský: ciesař řimský, král, knieže, hrabie, markrabie, konfer-
štové. Jini také jsú v tom stavu zusazenii neb každý, ktož má úřad od
prvnieho stavu' má duostojenstvie jeho, jako vikář říše má ciesařské duosto-
jenstvie.

ProstřednÍ: šlechtic' pán urozený, všichni úřednici koruny České, jako
pisař najvyšši, komornik najvyšší, súdce najvyšši, purkrabie najvyšší (ti
čtyřie úředníci jsú v druhém dielu), rytieř velikého rodu, podkomořie.

NajniŽší stav: panoše, purkrabie, rychtář, měštěnín, konšel.
Takto piš svrchniemu stavu duchovniemu. Arcibiskupu: It{ajduostoj-

nějšému v Kristu otci pánu a panu Kondrátovi' rrrcibiskupu kostela praž.
ského, legátu stolice apoštolské aneb římské. Biskupu: Duoštojnémir
v Kristu otci panu Kunšovi, biskupu litomyšlskému.

Znamenaj pilně, žetoto přidánie ,,zlsožie milosti.. ne|) ,,Z božieho daru..
nerozumně píší mnozí. Protož vedlé řádu véz, že když sami pÍší arcibisku-
pové, biskupové, opatové, tehdy oni v svých listech píší ,,z božie milosti..
takto: Kundrát, z božie milosti arcibiskup kostela praŽského; ale ktož jiní
jim píšÍ' nemají toho přičÍněti ,,z božie milosti... Avšak, jakož jest obyčej,
tak piš.

Abbati, priori generali: Velebnému v Kristu otci B., opatu kláštera
nepomučského. Latíně: Reverendissimo in Christo patri et domino domino
Conrado, archiepiscopo Pragensis ecclesie et apostolice sedis legato; Reve-
rendissimo in Christo patri domino Cunssoni, episcopo Lithomysslensi;
Venerabili in Christo patri domino Johanni, abbati monasterii N.

Stavu světskému. Imperatori: Invictissimo principi et domino domino
Karolo' imperatori Romanorum semper augusto et Boemie regi. Nepřemože-
nému knieŽeti Karlovi' ciesaři římskému etc., vždy rozmnoŽiteli. Regibus:
Serenissimo principi et domino domino Wenceslao, dei gracia Romanorum
regi semper augusto et Boemie regi. Najjasnějšému knieŽeti a pánu, panu
Sigmundovi, zbožie milosti římskému králi, vždy rozmrrožiteli. KnieŽatóm:
Illustrissimo principi et domino domino'Sigismundo, dei gracia duci Lithwa-
nensi, nobis gracioso. Ir{ajosviecenějšému knížeti a pánu, panu Sigmundovi,
z božieho daru vejvodě litevské. Hrabiem: MagniÍico ac nobili domino
domino Lipaldo, dei gracia comiti Lucenburgensi, nobis favoroso. Mocnému
a urozenému pánu,panu Lipoltovi,z božie milosti hraběti lucenburskému.
RoŽmberským: MagniÍico ac nobili domino domino Henrico de Rozmberk,
purgravio regni Boemie etc.

Item toto pomni, aby každému pánu neb parroši úřad jeho psal, a to
věda, Že někdy úřad převyšuje přirozenie čest, jako v světském stavu
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úřadové Českého královstvie věčí jsú nad panostvie, nebo ti úředníci všickni
kladú červený vosk ku pečetem. TéŽ jest i v duchovniem stavu, že úřadové
drrchovní převyšují tělesný rod, a proLo zmazánie olejem v Starém zákoně
čtěno jest nad vešken rod tělesný. Nebo zapověděl buoh řka: ,,Neroďte se
dotý-kati mazaných mých,..to jest tak jev čest mějte, abyšte se jich všetečně
nedotkli. A to jest David učinil, Saule, krá|e zmazaného, ctě; Šalomon kněze
Abiatara; a pán buoh nedal plakati Árónovi synuov svých, ješto je buoh
náhlúsmrtíporazil, řka:,,Neplač synuov tvých, neb olej svatého zmazánie
jest na hlavě tvé... Čím viece má býti čtěn úřad duchovnÍ, jtlnž jest z poma-
zánie oleje, to jest ducha svatého. A tu buď opatren, které duostojenstvie
viece máš váŽiti, světské čili duchovnie, hledě k obecnému běhu.

Urozenému pánuo panu Václavovi z Michalovic seděním na Strakorri.
cÍch.

Když panoše rytieřem bude: Urozenému a udatnému rytieři panu A. de
C. Panoši clobrému urozenému Janovi z Janovic.

Yěz, že všem panošém v České zemi máš psáti jako pánuom ''tlroze-
nému.., neb pán a panoše v Čechách sú v přirození sobě rovni, ale ne v pan-
ství, a tak rodu. Mělo by psáno býti jako i pánu kromě toho, aby nepsal
panoši ,,páIlu.., takto: Urozenému panu Janovi, ale takto: Urozenému
Janovi. Také nepiš ,,p € l i loši.., nebo jméno služebné jest a nesvobodné; ale
r'edlé obyčeje hlúpí píší takto panošém: Slovutnému Janovi.

Měštěnínóm: Slovutné opatrnosti pánuom purgmistru a konšelóm měst
praŽských' přátelóm dobrým. opatrným purgmistru a konšelóm města
Sušického. Famose providencie viris magistro civium et iuratis consulibus,
civitatis Pragensis civibus, amicis favorosis. Prudentibus viris magistro
civium et iuratis scabinis, civibus in Sussicz, amicis carissimis. Discretis
viris magistro civium et iuratis civibus in Strakonitz.

Sequitur narracio premisso exordio, quod habet locum in arduis factis.
Sequitur narracio, qne est proposite seu intente materie decentibus et dignis
verbis ad materie proporcionem colorata declaracio. Vel secundum Tullium:
Narracio est rerum gestarum prout gestarum exposicio, vel narracio est
rerum gestarum seu gerendarum lucida exposicio. Nota, quod narracio
quevis sit tercia pars epistule seu dictaminis et peticio quarta secundum
ordinem; tamen aliquando peticio precedit narracionem, aliquando inter-
seritur peticio et conclusio. AL hoc contingit, cum brevis sit narracio.

Yéz, že líčenie aneb vypravenie úmysla má býti opatrné, a protož
znamenaj, že listy píší se někdy ku přátelóm upřiemně, někdy skrytě, někdy
u podobenství. Když sú upřiemní, tu nenie třeba hlavy lámati, neb upřiemně
počestně psáti. KdyŽ pak skrytě píšeš, ne pro přietele, ale aby jiných tajno
bylo, ač by kto list přejal, tu musíš psáti krátce, dávaje znamenie nějaká
zdaleka' aby to mohl k mnohým přem obrátiti, kdyby tě kto o to potkal.
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Pak u podobenství snadnoť jest psáti, rovnaje ukrutného k vlku, chytrého
725 k lišce, nemúdrého k oslu, hněvivého k nedvědu, a tak o jiných podobenstvÍ

mnohých.
Listové pak nepřátelští někdy sú, aby zlého prodlili, někdy, aby zIé

utajili neb skryli, někdy, aby zlému nerozuměli,kteréŽ ty mieníš. A tu máš
býti velmi pilen, aby tak psal ku prodlenÍ zlého, ne jako by se nepřítele bál

130 neb strachoval, ale aby se někdy k ohlédaní podal, někdy týmŽzase hroze
aneb větším horšÍm, jakŽ srozumieš nepřieteli, co by se spieše přijal. Pak
k utajení zlého když píšeš, tu piš ve dva smysly, a proto nebo on, chtěl.li by
se kterého smysla chopiti, ty pak druhým jako dúpětem utečeš. Pak kdyŽ
pÍšeš, aby zlému nerozuměli, tu piš vnevidky, i sem i tam řeč píše sobě

135 odpornú, aby jemu sled ztratil, a ont jednak ono polapí z toho listu, jednak
jiné. Toho příklad psáti nechci; sám se domysl a požívaj toho k dobrému,
ne ke zlému.

Pakli píšeš k odpovědi jiného listu, to jest odpověd dávaje, tehdy jeho
listu proměň úmysl a něco ujmi a něco přidaj a něco proměň. Ale to jest

140 hřiech upřiemnému člověku, avšak muoŽe to býti pro dobré, Že to bez hřie.
chu písař napíše; a nemáš jiného kusu prospěšnějšieho v listech nepřátel-
ských než ten kus. Také někdy piš hlúpě' jako by listu jeho nerozuměl, ale
piš, Že jeho listu dobře rozumieš, a ont nebude mnieti, by ty rozuměl jeho
Iistu, i podtrhneš jeho tiem. Item popuď jeho někdy listem opatrným, ale

145 tak, aby tě tiem potom nehonil, aby jemu rozum zarmútil, aby něco Z popu-
zenie psal neb řekl, ješto by ty jeho tiem potom honil. Ale těm všem kusóm
těžko jest naučiti jiného etc.

Nadpis: posélactch posílaných po poslech - 1 nalezeni isú jsou zavedeny; pro
osÍrahu pro střeŽcnÍ, zachováni _ 3 u mnohých kusiech v mnoha směrech, po mnoha
stránkách - 7 item dále, pak _ 8 svědomie svědectví; kredencie (lat' litterae creden-
tiales n. credentiae) doporučující listy (stč. téŽ: listy věřície) _ 9 prosiecí prosebné:
učiece, oduodíece poučující, vyvracející _ 70 iakož muož přÍhoda mezi přátelg býtí co st:
můŽe mezi přáteli přihodit, vyskytnout . 17 odpooědní (vl. opouědní) vypovídajicí
nepřátelstvÍ nebo válku; laiÍcÍ donucujicí dlužntka k zaplacení dluhu _ 13 poséIait-
cÍ posíIaný po poslu; z pěÍi kusuou z pěti částí - 15 exordium úvod; oblahoď za|i.
choť, nakloň si zdvořilým oslovenírn - |6 rozprau vypověz, pověz obsah _ 18 odpla-
ta... oplat díkůvzdání... poděkuj; conclusio závěr, shrnutí

19-22: Yerše: Kdo chce skládat (dopis)' v prvé části pozdraví, v drulré poli-
chotí, v třetÍ pak sdělí, oč jde' Ve čtvrté vysloví Žádost, závěr celek uzavře - 23.35:
Z téc|tI.o pěti částí se většinou' jak se uvádÍ, skládá kažďý přátelský list, tj. list
k přátelům; neboť jestliže je částÍ více neŽ pět zmÍněných, přece se na těchto pět
dají omezit. Přinejmenším však se má list skládat ze dvou částí; někdy se totiŽ
skládá jen z pozdravu a sdělenÍ, někdy ze tří atd. Úvod totiŽ, který má zapůsobít na
přÍjemce (adresáta) a přimět jej k jednánÍ nebo k svolení, nepíše se, leč v obtlŽných
připadech. Jako pozdravu lze užít rozmanitých způsobů: běŽného slova ,,zdravím..,
zvláštní části listu, která obsahuje příjemce, odesílatele i věc, o kterou jde; jakéhokoli
projevu náklonnosti jako úklonu hlavy při pozdravu,,dobrý den,.; projevu úcty,
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výrazu poslušnosti nebo podďanosti, Pozdraveni andělského' totiž Zdrávas Maria;
přání' aby byl (příjemce) 'chráněn před nevěrou nebo jakýmkoli jiným zlem; nebo
také přání' aby se mu dostalo spravedlivého zadostiučinění, ale to méně vhodně

36 znamenai věz, pamatuj; pilně svědomitě, pečlivě _ 37 abg umél abys věděl -
38 posadilÍ umístiti, zařaditi - 39 papa papeŽ; patriarcha (Nolinutanus, Antiocenus,
Allexandricus,) patriarcha, např. cařihradský (spr. Constantinopolitanus)' antiochij.
ský, alexandrijský - 4o cardinalis ( Romanus ) kardinál, např. římský 3 archiepiscopus
arcibiskup; Medius sÍaÍus střední stav (círk. hodnostářů) - 41 episcopus biskup;
oĎDas opat, představený kláštera nejstarších řádů (např. benediktýnů, premonstrátů);
primas titul některých arcibiskupů; prÍor generalis generálni převor, vrchnl přeďsta.
vený některých řádů; vicarius generalis generálnl vikář' zástupce biskupa; Infimus
nejnižšÍ (stav); archidiaconus arcijáhen (pův. správce arcb,idiakonátu' t.j. obvodu
církevnÍ správy, ale v 15. stol. již pouze čestný titul) - 42 decanus děkan (titul fará-
Íe); doctor, magister, baccalarius doktor, mistr, bakalář (hodnosti universitní); p|e.
Danus plebán, správce venkovské tary3 capellanus kaplan, pomocnÍk farářův - 43
cdmpanator zvonik (jako kněŽská hodnost) _ 4344: Na tyto tři stupně a stavy se
daji převést všechny tituly - 45 kon|erštooé kurflřti' říšská knížata s dědičnou pravo-
mocí volit římského krále - 46 isú o tom staou zusazeni jsou do toho stavu pojati - 47
vikt1ř řÍše zástupce řimského krále nebo císaře ve správě říše nebo její části - 50
pÍsaÍ naiuyššt, komorník najogššt, súdce naiogššt, purktabie naiugšší: čtyři nejvyššÍ
úředníci královští (s pravomocÍ soudnÍ a správní) - 51 v druhém d'ielu v druhém
stupni (světského stavu); velikého rodu významného, proslulého rodu; podkomořie:
správce korunnich statků a důchodů' jemuŽ podléhala i královská města - 52 panoše:
nejnižšÍ šlechtický titul; purlcraÓie.. správce hradu; rgchtóř: nejvyšši městský úřed.
ník; &onše|.. přísežný člen městské rady

53 surcňniernu nejvyššÍmu - 54 koste|a pražskéIn arcidiecéze praŽské _ 55 |egátu
stolice apoštolské aneb řÍmské plnomocníku řlmského papeŽe _ 58 oedlé řddu podle
předpisu, správně _ 6t přičí.něti připojovati - 63 ÁÓDaÍÍ' príori generalt opatu, gene-
rálnÍmu převoru _ 64 lalÍně latinsky - 64.67: překlad ř. 53-56 a 63.64 _ 68 Impera-
torÍ clsaři - 68-69: zkrácený překlad ř. 69-70 -70 Regibus králům _71-72z pozměněný
překlad ř. 72.73 - 74-7ó: překlad Ť. 75-76 - 75 nolis gracioso nám příznivému
(v textu nepřeloženo) - 76 hrabiem hrabatům _ 76.77: překlad ř.77-78 - 77 nobis
favoroso nám příznivému - 79-80: Vznešenému a urozenému pánu, panu Jindřichovi
z RoŽmberka, purkrablmu království č:ského atd.

8L abg psol abys psal - 82 úřad převgšuie přirozenie česÍ úřednÍ hodnost je
vyššÍ než postavení dané rodem - 83 věčt vyšší; nad panostuie neŽ společenské po-
stavení panošů - 84 kladů... ku pečetem uŽívajÍ k pečetění - 85 těIesný rod pÍ'tozený
původ; zmazdnie olejem pomazání, posvěcení . 86 Neroďte se dotýkati mazaných mých
neďotýkejte se pomazaných mých (1 Par. 16,22) - 87 o čest měite ctěte; všelečně opo.
váŽlivě _ 88 Dauid... ctě: tj. že jei nezabil (srov. 1 Išál. 24,7-12); Šalomon kněze
Abiatara: tj. zbavil jej kněžství' ale ušetřil mu život (srov. 3 Ktá|. 2,26-27) - 89
Árónoui: bratru MojŽíšovu - 90: podle Lev. 10,6-7 _ 9I z pomaainieoleie: z poma-
zání při kněŽském svěcení - 92 buď opatten dávej pozor _ 93 utižiti přikládati váhu;
hledě k obecnému ráňu přihlíŽeje k běŽným zvyklostem - 99 o přirození rodem - 103
Slovutnému: oslovenÍ uŽÍvané pro nešlechtice - 104 opatrnosti prozíravbsti, tozváŽ-
nosti - 106.109: překlad ř. 104.106 - 108.109 ciuibus ťn SussÍcz... in Strakonitz
měšťanům sušickým, přátelům nejmilejším. opatrným (t.j. prozÍravým' v oslovenÍ
měšťanů) muŽům purkmistru a konšelům ve Strakonicích

17o.7t7: Následuje sdělenÍ po předeslaném úvodu, který je na místě při obtíŽ-
ných záleŽitostech. Následuje sdělení, coŽ ie názorné objasnění předsevzaté nebo
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zanýšlené věci přiměřerrými a vhodnými slovy. Neboli podle Tullia (Cicero, De inven.
tione I' 79,727): SdělenÍ je vylíčení událostí, jak se udály, nebo sdělení je jasný
výklad toho, co se stalo nebo co se má stát. Pamatuj, že kaŽdé sdě]eni má být
1' pořadí třetí částí listu neboli dictamina a žádost čtvrtou; přesto však někdy žá-
dost jde před sdělením, někdy se vkládá Žádost do závěrrr. To se děje tehdy, jeJi
sdělenÍ krátké

778 ugprauenie úmgsla sdě]ení toho, co márne na mysli _ 121, počestně poctivě *
723 k mnohým přem obrdtiti k různým sporným otázkám vztáhnouti; kdgbg tě kto
o to potkal kdyby tě někdo pro to napadl' obvinil _724 rovnaie pi.irovnávaje _ 125
k neiluědtt k medvědrr - 727 abg prodlili aby odd'álili, odvráLili - 13o abg se někdg
k ohlédant podal aby ses někdy podrobil šetření . 73t srozumieš nepí,ietelí vyrozumíš
o nepříteli; co bg se spieše přiial čeho by se spíše chytil _ 732 ue dua smyslg s dvojt
moŽností výlrlaclu' nejednozrračně _ 133 dúpětem děrou - 734 vneuidkg tápavě, ne-
jasně; i sem i tam řeč píše sobě odpornú různě píše slova vzájemně si odporujÍcí -
135 abg jemu sled ztratil abys mu zmátl stopu; polapi pochytí, pochopl - 136 se do-
mgsl a požíaaj domysli se a využívej _ 139 uimť uber - 747 kusu prostředku - 142
jako bg jako bys - 744 podtrhneš oklameš _ 745 abg tě tiem potom nehonil aby tě pro
to potom nepoháněl před soud; abg jemu rozum zannúÍÍl abys rnu zmátl rozvahu;.
z popuzenie z rozči|elí _ 746 iešto bt| ttl ... honil pročeŽ bys ty... poháněl přecl souri

o  č e s k é m  p r a v o p i s t l  

P o z n á r n k y  e d i č n i

Lat. pojerlnání orLhograplria Bohernica se dochovalo v r'kpe SA v fřeborri A 4"
Íol. 35a.42a. Vydal A. \r. Šembera, Mistra Jana Husi ortografie česká, VÍdeň 1857
(Šemb), s připojeným přektadem do češtiny' Dále přeložil M. Svoboda, Mistra
Jana Husi Sebrané spisy, sv. 5' Spisy české' díl 2' s. 106n. Naše ukázky nově přelo-
žetty z fotokopií uv. rkpu fol. 35a-36a,4L.a-'tr2b. V českých slovech uváděných v lat.
textu jako příklady apod. i v modlitbách restituován i proti rkpu pravopis tak, aby
odpovídal zásadám pojednání. V přepise urlecleny stč. gramatické termíny a závěr
ttkázky. _ PřeloŽil B. Ryba.

8-9 kdybychom uŽívali] v liřižouě třeboňskéttt opise vgpadlo na ltonci podmiňouací
udÍy si. . . sloueso, podle sprduného doltadu Pa'I.acltého a Šemberoua uteremur _ 12 chet
ŠemÓ] ches tkp omglem - 15 puch rkp (sprtiunLíJ] Buch Semb; |iilt rkp (sprduně)|
Schild Šemb _ 24 kharnus] KřÍž zapsal omglem czhamus _ 27 takto c|t| Kříž zapsal
sic clr uel ch, nejspíše omglem - 38 's př.ipojením konce slova] cum adiuncto ÍIne vo-
cabuli r/cp, cum ailiuncto, sine vocali Šemb (z přepisu Palackého? ) chgbně - 39-40
rrebo s připojením začátku slova] aut, adiuncto inicio vocabl|i doplnil ltgba _ 40
právě talc jako] podle smgslu d'oplnil Rgba - 56 řčenie RyDa] rzečenie rkp - 82-83
rvftúpil... mrtvých] Šemberu neprúoem poznrtmendoti., že tato sloua u rkpe třeboňském
ognecht1na, a doplňoval ie odjinud; ue' strcute'čnostt ugnechdna patrně ien u opíse Pa.
lackého. kteftho Šembera už,iua|

86n. psdno u rkpe českg

J a l r  H  u s :  A b c c c d a

Abeceda zachována celkem r, 7 rukopisnýclr zápisech . Za zák|advydání zde vzat
rkp r'ícleňské NK č.4935' fol.74b (A), který je nejúplnější a nejlepŠí. PřihlÍŽí se
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M. Svoboda, Mistra
Naše ukázky nově přclo-
slovech uvá<lěných v lat.

rkpu pravopis tak, aby
termíny a závěr

nakonci podmiňouaci
utercnrur - 12 chet

; iiilt rkp (sprdoně)|
takto: ch] KřÍž zapsal

I cum adiuncto fine vo-
? ) chgbně_39 .40

i doplníI ligbct - 40
rzečenie rkp -- 82-83

sloua v rkpe třeboňském
pattně ien tt opise Pa-

základvvdání zdevzat

i k těmto zápisůrrr: v rkpe LéŽc. knilrovrry č. .tr310 rra vJclpenérn zadnínr pi.ídeští
(F. Menčík v ČČu 71'7897,77 jej povafuje za nějakorr abecedu předlrusovskou -
obsahuje jen nnemotechnick5i text, který je Husťrr', ale který asi písař psal zparn,ěti
k vyzkoušení ruky nebo pera' a proto konec zkomolil _ Vl; v rkpe SA v Třebrrni A 4,
fol. 35a (ror'něž jen nrncmotechnický text, ale s glosami, jalio ťrvod l< traktátu ortho.
graplria Bohernica, pi'ipisovanému Flrrsor'i ; oťištěno r'Šembcrovřl vydání or'tograÍie,
Vídeň 18l- l7' s. ]3 _ 7,),.v rkpe SYK v o|rlrr louci I2'1, na zadrlí předsáclce (r, 'y<lal
B. Vybíral, Časopis V]asten. spolkrr muz. v olomouci 31, 1014, 133 - oJ,.v rkpe býv.
Gersdorfské'knihovny, llytri v Městsktl a krajské knihovrrě v Butl5lšíněi .1o 22. Iol.
2o7a (B). V Erbenově vydáni M. Jarra l- ltrsi Sebralré spis1- českó Abeccda vvclána
v l l .  sv., Praha 1868, s. 2ti1 .

í] r r i ' r 'Á] r í.r r.B (znakern r jt l  vyjárl řeua ocl l išná ftrrIrra Luktl1risrrť'ho .,I..,| -'t0gJosa; 
KrisLus l irrčz Á, .B. o] JežíŠ knéz T; nad jenŽ l) T glosu jesl '; glosa t. pán

u g n e c h ' o T ; n a d - i u . I g l ' o s a t a k é ; g l o s r r v š e c l r u y n e c / r . Ú 1 , _ 7 3 g l o s a : i o d ď á b l a i o c t
kněži A, B, o] otl ďábla a od kněŽí I'i nad' nás u ?glo.sa bieše (rkp. bie|iie) i jest;
glloso i tžďy u11neclt. u T; glosa: protože nám dává pokoj Á, B. O] t. v nčm budcm
lra věky bycl let i T _ 76 nrrd rád o T glosa dobrovolně; glosa: L. ctnrlstně Á, B,o]bez
hřiechtr T; glosa: t. ctrrostrrý A, B, ol vší ctnosti ? _ 18 slúŽil šleclrcLtlýf ouru:t:h. ve
v  _79 g losa . . i sa  A ,R ,o|  č]or 'ěk  T;g losa:  č lovčctv ie  A ,  B ,07 člor . i lčenst r . i c  T;  g lo -
sa'. t. když jes[, rrntřel A, B,O] kctyž rluši pusti l  1.- 21 tělestrrý. (tělesný T) ukázav
ve l i kos t  vsobě A ,B ,T ,o f  ognech.  ur :  V;  ks i l :  x i l  Á ,  B ,  o ,  T ,  xk i | i l  V  -22 g losa
proňŽ jsťr všecky věc,i u11nech. u T -' 24 jerrž jest korrec i počáttlk A, B, o, T) ognech.
Ue v .25 glosa: od rrěhož sú všecky r 'ěci á, B, o] r lšelro clobrt l]ro .t:..26 ng l ' t! l tJ ':tr,
7' na r'ěky. Amerr ol na věkv věkór'. Ánren R

o  p řek l a  d t r  l r  i ] :  l e

oIiŠtětrtl z Bilrlt: šaÍhrruzské, ultržtlr-lé r.rnč'stské krrihor'nč v SchaÍÍharrserr 1Švý-
car'sko), MSc Generalia 29 (fotokopic v pražské UI{ II 81, s. 8B8); zapsárro rra konci
bible ís/. Varíanty uvedeny z B'ble nymburslié' Muz' IV B 14, fol. sorn (s oznai'ením
Rubrika zapsáno za Ža\tny - Nl. - Text Š otiskl paleograficky l\. V. Šembera,
M. Jana Husi ortogr'aÍie česká, Vírlor\ 1857, s. 4.1-45; v pi:cpistl vyctai K. J. Erben,
M. Jana Husi Scbrané spisy české lJ, Praha 1868, s' 260. - Z litcrat,rrr'}I sťo\:. Jr. M.
Bar.toš, Počátky české bible, Praha 1'94J, s. 19n.

Rkp Š v hojrró míře označuje cléllirr samolrlásek, ktcr'orr zachovávántc.

1 v téLo l]iblí Š] v tčclrto kniháclt N; taktlvťrto zachováŠ S1 tuto zachovaj N _
2 jiné s] rzenÍ rl N - 4 leil se <lobře ujistíš pI'vť: Š1 leč se prvé ujistíš N _ :' p."v.i Š1
dobrú N; česká bi1l]ó 51 t<nitra N; biblé latílrsl ié Š1 linto Tctiniké (l)  ̂  - 6 někotik
Š] u N něko]ik ogradouó"no u na okraii napstino šest _ 8 ne ihrrerl SJ rrclrnetl N;
k prvním Š] k pravýrrr N - 10 slova Š] ilowo N (chgbně); ztněrior'ána Š] prorněr1o-
vána N - 11 ješto nemri býti Š] není D N; umenšováno óY] unterršelro N _ 11-13
A dá-li komu bóh... vyklá<lají Š] není u N _ 14 v této biblí Š1 v těchto lrnihách N;
kdeŽ Š] kdyŽ N - 15 řčerro Š1 ř'ečeno N (pod' 16); rněsto] nlioito Š, N - 16 dlúhé
Š1 atriue, takto: í N; jalio takto: rrriesto] i Š narlepsdno; rniesto] míeito Š, N -- 17
etc. Š] Takéž i o jinýclr slor.iech Na neilepší. Přihlíží se
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otištěno z rkpu SA v Třeboni A 6, fol. 154a-195a (opis oldřicha KřÍže z Telče).
Y přepise vydal Fr. Mareš, Prokopa písaře ncvoměstského česká Ars dictand'i,
Rozpravy ČAUv, tř. 1, roč. 8, č. 2, Praha 1900 ( Mar ) ; tam i přehled literarní čin-
nosti Prokopovy.

Naše ukázka v rkpe na fol. 182b-187b; ve vydání na s. 33-37.

28 dimittendum Mar] dimittere dum rlcp _ 41 vicarius generalis] v rkpe napsá-
no duakrdt _ 56 litomyšlskému Mar] lith8 rkp (pod',66) - 63 v I(ristu] w Xpů rřp -
76 litevské] li'thewike rkp _ 1L7 narracio] za tím vgnechú.n zde příklad' Iat. dopisu (15
řtidek *pu) - 133 dúpětem Mat| dupetem rkp
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st iky

0ldřicha KřLŽe z TeIče).
česká Ars dictandi,

i přehled literárnÍ čin-

33-37.

generalis] o rkpe napsá.
v Kristul w Xpfi rkp -
přtklad lat. dopisu (15

PŘÍRoDovĚDNÁ A LÉKaŘsrÁ
LITERATURA

V oblasti lékařského a přírodovědného naukového písemnictvÍ došlo v husit-
ském období k proměnám, které osobitým způsobem odpovídají celkovým vývojo.
'qim tendencím literatury za husitství _ ]aicizaci a demokratizaci. Z hlediska sou-
dobého ceněni naukových oborů stála přírodověda nízko; ani na universitách ji proto
nebylo dopřáno mnoho nrÍsta, protoŽe společenská potřeba těchto nauk nebyla
velká. Přesto však za půl století trvání Karlovy university zakotvila u nás vědecká
práce natolik, že na přelomu 14. a 15. stoletÍ vznikají na universitní půdě některé
spisy, které jiŽ nejsou jen pouhými dříve obvyklými kompilacemi starších autorů,
a|e dobírají se samostatnějšího přístupu k daným problémům a přinášejí některé
nové poznatky. V oblasti astronomie se společenská potřeba omezovala povětšině
na výpočty potřebné k stanovení dat pohyblivých svátků, nicméně díla praŽslých
universitních profesorů z počátku 15. stoleti Křišťana z Prachatic a Jana ondřejova
zvanélro. Sindel přesáhla závaŽností vědeckých poznatků místní význam a v-vvolá-
vala odezvu i v jiných tehdejších kulturních střediscich Evropy (Šindelovo astro-
nomické dílo bylo např. vysoce ocenčno v renesanční ltálii). V jiných oblastech
přírodovědy převládal zájem o bezprostřední praktický dosah jednotlivých po-
znatků, např. o jejich význam pro léčitelství nebo pro astrologické a jiné předpo-
vědi, které byly tehdy považovány za součást vědy; je přirozené, že právě tato
praktická poučení došla největší popularity a jsou nejbohatěji zastoupena v docho.
vaných rukopisech.

V průběhu 15. století došlo v oblasti naukové literatury věnované přírodnÍm
jevům k mnohostrannému prolínání rozmanitých vývojových tendencí. Na jedné
straně vznikala učenecká díla překonávající spekulativní charakter starších prací
a v jednotlivostech (uplatněním samostatného přístupu k otázkárn) i tradični stře-
dověký názor na přírodu. Na druhé straně však demokratizační tendence husitské
literatury vedla k tomu, že byla zčeštována i rtíla představující právě starší středo-
včké souhrny představ o přírodě a tkvějící v zajetí fantastických i pověrečrrých
výkladů; zejména tato díla, zvlášt pokud se týkala léčitelstvÍ či předpovÍdání
budoucnosti, docházela široké popularity a stávala se majetkem širších vrstev.

Památky českého odborného písemnictví týkajícÍ se přírodních jevů, psané
česky i latinsky, pohybují se proto v 15. sto]etí v širokém rozmezi od souhrnů
popularizujících starší nereálné představy o přírodě aŽ k projevům reprezentujícím
ewopskou výši tehdejších přírodovědných poznatků. V souhlase s tím se v jednot.
Iivých památkách rozdílnou měrou uplatňuje tendence k vyčleněni odborného
naukového písemnictví z málro rozrůzněné literatury, jak ji chápal středověk, kdy
i v dílech s vysokými odbornými ambicemi nahrazovaly tradované představy
a beletrizující prvky nedostatek vědeckých poznatků. Složitost situace dobře
naznačuje to, že se i v díle jednoho učence střetají vědecké poznatky S nánosem
starých, nezřídka pověrečných představ. Např. hvězdářské dílo Křištana z Pra-
chatic přispělo ke vzniku vědecké astronomie, avšak jeho léčitelské spisy zavdaly

b---
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nepochybně právě.pro množství středověkých tradic poclrrět jerr k častérnu lido'vému přepracovávání a rozšiřování v pozděiších dobácli.
. . Při posuzování tak rozmanité a. dosuá málo prozkoumané produkce, jakou

představuje česi<á nauková literatura o přírotlě v hůsitském obdollí, je však ňutnomít na zřeteli, že názory na pffrodní děn1 byly v.té době ještě rozhodujicim zlrisó.bem určovány náboženskou přeclstavou o.vtt*ě ažetedy i nevekJ skutečně vědecké
n"j1t}y-9 

dílčích přírodních jevech byly důležřtými přÍspěvky k jejÍmu prer<o"anl.
vedle toho znamenala česká zpracování dobových znalóstí ď prěaitav významnýpřÍnos k vytvoření české odborné terminologie, nizbytné pro dalši 

"5;"o; 
oáro'ntr'ápÍsemnictví v národnÍm jazyce.

trřinášíme ttkázky z celého rozsahu rozmanité naukovó produkce v takovém
:l"d,o,.aby z něho býl patrný v5'vo1 óá siarsiho, pověranri-záiizenerlo naukového
tápání až, k sp.isům vysoké voaecte úrovně, p.*ý* s -u*i-ato,í akribií tehdejšidoby- vývoj, který se ovšem vzhledem t< proiinani rozrnanitýcú]t"ndencí jen výii-mečně kryje s chronologií vzniku památek.

LUC IDÁŘ

,- .Lr.cjdáře.(-Lucid.arirrs, .Iilucidarium) lvty po'pulární encyklopedické svodystředověké vzdělanostl.!z1!kaly od 12. Átotóti ilua.;at<o aogmáticťe rukověti prá
leglogy (např' latinské Elucidarium Honoria Autunského 

" 
pďeait" 12. století), nóbojako souhrnné náboženské a věd.eck^é.výklady pro laiky, 

".,táste 
pro školy 1nemecr<yLucidarius z konce 12. století). onsánovátý populáini 

"1rr.ráa 
rnznýci otázeí<z oblasti t,.ťog'.":.filosoÍi.e,-kosmologie, lékař;tvi, priroanictr věd aj.

. Ceský Lucidář vznikl asi.v první polovině.l5. stoleti výb8rem některých
otázek z, obsáhJejší skladby, 

" Íq-.-" pojeánává o širokém okruhí témat z rt,,ngiinaukových oblastÍ; český Lucidář piedstavuje proto podobný typ vzdčlavatótnopříručky pro laiky jako uvedený. německý Lňcidarius 
" 

tz. .tot"ii. Památka bylačesky zpracg"{n.a p1t'rn9 z němůiny v sorivislosti s rozvojem česky psane naukovéprózy v husitské době. Zprostředkbvávala laickým čtenářům ve ioimě rozhovorumezi učitelem a žákem, ,,mistrem.. a ,,mladším.;, základní poučení o víře v boha,
g :t]9j.1i: o ráji, o [vářnosti světa, o přírodních úkazech, ď astronomii, o vzniku
}:.:IjP :i:?ll: : "j"l"mu, 

náboženských obřadů a o konci světa. CelkeÁ 
"u'ár'"i"eesky Lucrdář kolem sta otázek aodpovědÍ. Nepronikly do něho výsledky soudobýóh

ryI*::'l:|.ycagc,|ýctr- prací, jehb obsah 1ó jeste žceh střed"ověký"a ňí'í;iponled púsobÍ Lucidář v kontextu souvěké naukové prózy jako anachřonismuš, tí.o
lpíšl Í'9 i z hlediska stř'edověké -vědy jeho obsah je .'ď*no"" zmatený. výz;;Lucidáře je však v tom, že probouzel zájem o výuaa různých otázěk 

""i-en"z přírodovědné oblasti.
Sirokou oblibu českého Lucidáře dokládá i to, Že byl v roce 1498 vytištěn mezičeskými prvotisky a jako knížka lidového čtení byt potom s ňzny'-i .ipia*-i

tradován až do 19. sloletí.
. Vybíráme ukázku popisujíci vesmír a osvětlující soudobé představy o souvis-losti mezi uspoř.ádáním vďsmíiu a lidským žir'otem.

Mladší ot,áza: odkud přichoclí zirya?
Mistr vece: Jako horkost přichodí od ohně, takež zima ot vodv. A kdvŽ
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nám Slunce b|iz, tehdy mámy horko, a když tlaleko, tehdy mámy zimu.
od těchto věcí dělí se léto na dvé, v léto a v zimu.

Mladší vece: I(dyž jest létě tak nízko a zimě Lak vysoko, kterak to
přijde, že jest létě tak dlúh den a zimě krátek?

Mistr vece: Tento svět jest okrúhel jako vajce a rny smy prostřed něho
jako žlútek u vajci. A kdyžto Slunce najníŽe běží' tehdy běŽí právě nad
námi a tehdy Slunce vidímy najdéle, a proto jest létě dlúh den; a zimě běží
Slunce najvýše na nebi a nám se zdá, by nám na bok běža|o, a tehdy skóro
mine pod Zemi, a tehdy jest den krátek.

Mladší vece: od čeho mámy noc?
Mistr vece: KdyŽto Slunce jest nad Zemi, tehdy jest den' a kdyŽto jest

pod Zemí, tehd.v jest noc.

Mladší vece: Kterak přijde' že Slunce na bok běži na nebi?
Mistr vece: Pověděl.lit jsem, žet jest nebe okrúhlo jako vajce a na něm

běží Slunce, a hvězdy běžie jinú cestú, a Slunce jinú; hvězdy běŽie upřiemo,
na boky sobě, neb by běžely jednú cestú, překážely by sobě, ažby se poru-
šilo.

Mladší vece: Proč jest to buoh daleko stvořil?
Mistr vece: Jako daleko jest od Měsiece la zemi, takež třikrát jest

daleko od Slunce až do ltvězd, a proto hvězdy mají najvyšší moc, neb jsú
rrajblíž nebe.

Mladší vece: Pověz mi od planét!
Mistr vece: Kolikož máme dní v témdni, tolikež mámy planét menších,

lnezi nimiŽ j est Měsiec a potom Slunce. Tě dvě nám slúŽíta najviece. A jiných
pět, ty běžie vysoko na nebi. Mezi nimi jest jedna, ta slóve Saturnus, taběži
tak vysoko rra nebi, Že běží třidceti |et, než svój běh clokoná. Druhá slóve
Venus, a té my řiekámy denice.

Mladší vece: Kterak muoŽ jedna hvězda býti tlenice i zvieředlnice?
Mistr vece: Některé knihy pravie, že ta hvězda jedno léto běŽí před

Sluncem a druhé po Slunci. Toho léta, kdyžto Venus před Sluncem běži,
tehdy jest denice, a kdyŽ po Slunci běží, tehdy slóve zvieřecllnice. Pátá
planéta jest Mars, ta jest k denici podobná, Že jich ijeden nemóže rozeznati.
Některé knihy pravie, že ta jistá hvězda velmi vysoko běží. Na nebi ji
vídámy zjitrapřed Sluncem a večer po Slunci. Šestá hvězda slóve Mercurius,
ta běží sedm let, neŽ svuoj běh dokoná. o té hvězdě pravie nám mistři, Žeta
vládne múdrostí; kterak to přijde, potom poviem. Sedmá hvězda, ta slóve
Juno, ta má svój běh dvanácte let, ta běžipo Saturnovi najvýše.

Mladší vece: Jsťr veliké planéty?
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Mistr vece: Hvězdáři pravie, že Měsiec jest tak velik jako vešken svět
od moře až do moře. Slunce jest dvakrát tak veliko a každá planéta tolikrát
jako Slunce.

MIadšÍ vece: Proč se nám tak zdají malé hvězdy?
15 Mistr vece: Činí veliká výsost, neb by bylo Slunce tak vysoko jako

hvězdy, zdálo by se nám takeŽ jako hvězdy úzké.

o  p ř i r o zení  p l anét  a  č lověka

MIadší vece: Kterého jsú přirozenie planéty a hvězdy?
Mistr vece: Ze čtyř element. A znamenaj, že všecky duše přichodie od

boha všemohúcieho na tento svět, a ten jest nade všemi hvězdami, a podlé
které hvězdy která duše najblíŽe puojde doluov, z té přijme přirozenie.

Mladší vece: Kterak to přijde?
Mistr vece: Některé jsú hvězdy studeného přirozenie, některé mokrého,

některé suchého, některé horkého. TakeŽ každý člověk táhne na se přiroze.
nie podlé hvězdy. Který člověk jest studený a suché nátury, ten rád mIčí
a jest nevěrný. A kteří jsú studeného a mokrého přirozenie, ti mluvie mnoho
a lžÍ rádi a otpoviedají rádi u prosbě. Kteří jsú horkého a suchého přirozenie,
náhlÍ a udatní jsú a mievají rádi mnoho žen. A kteříž jsú horkého a mokrého
přirozenie, ti jsú najlepšieho přirozenie, ti jsú rádi ščedřÍ a věrnÍ a jsú usta.
viční u milosti a milí lidem. A proto nám pravie knihy pohanské, že Venus
vládne múdrostí a milostí, neb jest horkého a mokrého přirozenie. A také
praví písmo, že ta planéta, ješto slóve Mars, že ta vládne válkú, nebo jest
suchého a horkého přirozenie, a protož najlép slušie k hněvu a k válce.

Mladší vece: Pověz mi od Měsiecel
Mistr vece: Měsiec jest najmenší mezi planétami abéžinajblíŽe u Země,

a proto berú lidé rozom od Měsiece.

Mladší vece: Kak to přijde?
Mistr vece: Nebeské přirozenie jest tak silné, Že přemuoŽ zemské přiro.

zenie, a takéť jsem pověďal, Že Měsiec jest tak veliký jako vešken svět a béře
světlo ot Slunce; a proto nenie to divné, Že se moře znamenává po Měsieci,
nebo jest stvořen ze čLyř element.

MladšÍ vece: Kak to přijde, že Měsiece přibývá i ubývá?
Mistr vece: KdyŽto jsú stvořeny planéty, tehdy jest Měsiec jal mnoho

vody a země, a proto nemá přirozenie světlosti, jedno coŽvezme od Slunce.
A kdyŽ daleko jest od Slunce, tehdy jest pln, a když jest bliz, tehdy jest mál,
nebo jemu Slunce otjÍmá světlost; až opět odejde od Slunce, tehdy opět
bude pln.
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MIadší vece: Co jest to črveného, ješto vÍdámy u Měsieci?
Mistr vece: Povědělť sem' Že Měsiec béře světlost od Slunce, a takéž

80 béře i horkost; však kdyŽ bude pln, tehdy jemu ostane studenost z zemé
a z vody. To jest, ješto vídámy u Měsieci.

Mě s i e c  k d yž  s e  p r oměňu j e

MIadšÍ vece: Co tomu dieš, že se Měsiec proměňuje?
Mistr vece: Kdyžto Měsiec bude dvě neděIi stár, tehdy často přijde,

kdyžto Slunce bude s jedné strany Země a Měsiec s druhé, proto sobě překá.
žíta. Slunce má takú moc, že otejme světlost Měsieci.

Mladší vece: Co dieš o kometě hvězdě?
Mistr vece: Kometa, ta nikdy se nezjevi, jedno když se královstvie

chce proměniti. A tu hvězdu znamenávají, že pustí od sebe paprslky; a ta
hvězda neběži mezi jinými hvězdami. Praví nám písmo, Že jest světlo, ješto
jest buoh rozžeb| v uoblaciech.

Mladši vece: Kterak to přijde, Že hvězdy vidímy létajÍce?
Mistr vece: Pověděl-lit sem, že jsú hvězdy většie neŽ svět? Proto muo.

Žeš věděti, by jedna hvězda spadla, zabila by najméně puol světa. Příde,
že tak bývá ticho často na zemi, a v ob]aciech tak veliké potkánie větruov,
tehdy se povetřie smiešie v rroheň i střelí sebú doluov podlé hvězd.

Mladší vece: Kterak to přijde' že krúpy tepú létě, a zimě nic?
Mistr vece: Létě jest Slunce silno a zimě mdlo, i táhne létě vláhu k sobě,

a jakž se povětřie ztrhne, to se smrzne, Že budú krúpy; nebo Slunce jest nám
100 létě blizko a zimě daleko.

1 mladšt žáki otaza (aorist') otáza| se _ 2 misÍr učitel; jako..., takež jal<o...,
s tejně tak _3blíz b lízko * 4Iéto rok -  5 Iétě. . .  z imě v létě. . .  v  z imě -70 ndmna
Dok bočně k nám; skóro brz,y _ 71 mine pod Zemí: tj. zmiz1 pod obzorem _ 77-18
upřiemo, na bokg sobá přímočaře, paralelně - 18 až bg se porušilo aŽby došIo k po-
ruše _ 22 najogššt moc největší vliv' tj. na život na Zemi (podle představ astrolo-
gických) _ 24 od planét o planetách _ 25 kolikož... tolíkež kolik... stejně tolik;
o témdni v týdnu - 26 tě dvě... slúží.la (duál) ty dvě slouží _ 28 třidceti leÍ.. přesněji
29 a půl roku; protoŽe Země obíhá kolem Slunce uvnitř oběŽné dráhy Saturna,
kryje se jeho doba oběhu jak podle názoru geocentrického, který je zde v Lucidáři,
tak i podle dnešnlho heliocentrického - 29 Venus Venuše - 30 zoieředlnice večernice
_ 32 po S|unci za Sluncem - 32-33 kdgžto Yenus.. ' zuieřed'Inice.. protoŽe Venuše obíhá
kolem Slunce uvnitř dráhy Země, neodchyluje se zdánlivě' tj. ve smyslu geocentric.
kého názoru, od Slunce vÍce než o 48o na východ nebo na západ, a proto může být
patrná před východem i po západu S|unce _34 ijeden Žádný, nikdo _ 36 před Slun-
cem.., po Slunci před východem Slunce. . . po západu Slunce _ 37 sedm let: zde jde
o omyl: Merkur, obihajícÍ kolem Slunce rovněŽ uvnitř dráhy Země, vykoná svůj oběh
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za rrecelých 88 dní; do téltož postavení vzhledem k Zemi, coŽ bylo z hlediska geo-
centrického názoru rozhodujÍcl pro stanovení doby jeho oběhu, se dost'ává za nece.
lých 116 dní (omyl není moŽno vysvětlit arri zárněnou s Mlrsem, který obělrne za
neplné 2 roky); mislří učenci - 39 Juno.. míněn Jupiter; duand'cte leÍ.. správně 11
let; o Jupiteru platÍ totéŽ,co bylo řečeno o Saturnu _ 4L jakouešken suál. ' tj. jako
tehdy známý povrch Země - 45 výsost výŠka, tj. vzdálenost; neb bg Óglo neboé kdyby
bylo - 46 úzké malé, drobné

47 o přirození o pi'irozené podstatě, povaze _ 49 že čtgř element ze čtyř Žir'lů
(tj. ohně' vody, vzduc}ru, země), jež jsou podle učení řeckého Íilosofa Ernpedokla
(5. stol. př'. rr. l.), tradovanéhtl ve stí'edověku po<lle Aristo|ela, základem veškeré
hmoty; znamenai věz, parnatuj - 53-54 studeného přirozenie... horkého: vlastnosti
připisované vŠí hmotě; vyplývají ze vzájcmného poměru základníclr živlů, resp'
z převládání jednoho z nich - 54 tdhne na se vztahuje na sebe, přijímá _ 57 otpooie.
dají rd.di u prosbě rádi odmítaií prosby - 59 ttstauiční u milosti stálÍ vlásce - 60
knihg pohanské.. míněna arrlická literatura - 62 písmc učené spis1' _ 63 nailép slušie
nejlépe se hodí _ 70 že se mlře znlm",núvd po Měsieci Že se mořc řidí podle MčsÍcc
(tj. př.i přílivu a odlivu) - 72 kak jali - 73 i al pojal, trzal - 71 iedno což uezme jen ttr,
kterou přijmc -76 otjímd odrrírn1i

81 duě neděIi (daáI) <lva týdny - 85 překdžíla (duál) př.ckážejí * 89 se chce pro.
měniti rná dojít ke změně - 92 létaiíce jak létají - 94 příde stane se _ 95 potlctinie
slážka _ 96 se poDetřie smiešie vzduch se směšuj e ; střelí sebt| doluou sletÍ dolů j ako střela
(tj. blesk) _ 97 tepú bijí - 99 se ztrhne (m, oztrhne) prudce se zvedne; se smťzne |7||a.
zem se srazí

vAv ř t tNE .C  Z  BŘEZovE
S NAŘ

SnrÍl neboli Kniehg snoDéIlo uykladanie je překlad snáře ve střetlověku hojně
rozšířeného, jehož původní arabský text napsal Achmet ben Sirin (t 728). Vavřinec
(srov. o něm zde v 1. st'. na s.396) ovšem překládal z latinského textu, který po-
řídil v druhé polovině 12. století Leo Tuscanus; z této předlohy pocházejí i slova,
podle nichŽ se Soudilo, že Vavřinec pořídil svůj překlad pro krále Váciava IV.
(,,usiloval jsem, abych nalezl panovateli svému.....). Vlastní prací Vavřincovou
je úvod řešící otázku, má-li se věřit snům. Vavřinec se tak vlastně zabývá pro-
blémem souďobého vědeckého pozrrání a se zřetelem k stavu přírodovědných vě-
domostí své doby na otázku střízlivě odpovídá; je např. na správné cestě, hledá.li
vztah některých snů k tělesnému stavu človčka. Vedle toho vyznívaji tírn po-
divněji staré orientální výklady snů.

Ve Snáři jde z valné části o svérázný překlad, který je pro nás důležitý
zejména svým slovním bohatstvím. Knize se dostalo značnějšího rozšÍření teprve
v 16. století' kclyž ji jazykově z clobor'élro lrledislra upravil a tiskem vydal Václav
Hájek z Libočan.

Vybíráme ze Snáře úryvek z Vavřincovy samostatné předrnluvy a dále ukázky
výkladů různých snů; po stř.edověkém zvyku mezi nimi náleŽí důleŽité místo snům
o zvířatech, v nichž se uplatriovaly vžité názory o povahách zviÍat a alegorické
výklady těchto povah vzhledem k člověku.
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i ' t  ; í { U I l Y  S  N Ů r

o  t om ,  Že  každý  r n á  p i l n ě  v e lm i  z namenaL i ,
že jsú rozličná plemena snóv' o nichžto doie psáno stojí takto:

Tuto znamenati slušie, Že sú rozličná plemena snóv, neb někteří sú
snové' jenž pocháZejí ot kmenóv nemoci anebo ot nemoci. JakoŽ komuž sú
se játry zahorčily nad běh přirozenie jedením kořeniehorkého aneb od vína
silného, tomu se kolotá, an v ohni neb v lázni nebo v jistbě horké sedí nebo
Ieži.

Jiné plémě: A komuž žaludek nebo játry sú Zastuzeny vihkostí nepř.i
Ťozenú' točíž otl mnohého pitie studeného anebo jedenie věcí vlhkých
a studených, tornu se rádo kolotá, an u vodáclr plavá anebo an se kúpe.

Jiné plérně snóv: A v komž se zarodí větrnost od jiedla věcí parných
od přirozenie, jako jest cibule rrebo řiepa, t'ornu se rádo sní, an léce v povětří
anebo vietr an naň věje.

Jiné plémě snové: A komuŽ jest v žaludku krmě slaná a nepoŽitá, tomu
se ťádo kolotá, an pie' a nikdy se do vóle nenapie.

Jiné plémě a k témuž: A ktož má lačný žaludek a zdravý, tomrr se zdá
ve snách, an jie.

Takový.m snóm sluŠie věřiti. Proč? Neb znamenají jisté kakost,i, jerrž
sú v t,ěle člověčiem. Neb horkost snová znamená horkost vnitřní zřejmú
a vlhkost snová vlhkost zřejmú; a tak o jinýclr. JakoŽ psáno stojí v kněhách
Izaiášových r'e dvúdcáténr a devátém rozdiele: JakoŽto sní lačný a jie,
a krlyŽ procítí, prázdna jest duše jeho, a jakožto sní žieznivý a pie ve snách,
a kdyŽ bude zbuzen, vstav ještě žiezní a duše jeho ještě pr'ázdna jest, též
bude množstvie národóv všech, kteříŽto bojují proti Sión.

o  j i n ý ch  s n i e c h ,
kteříŽto pocházejí tolik od přemyšlovánie.

Druzí snové sú, jenŽ přicházejí od přemyšlovánie, těrn snóm podobné
na javě. Jako člověku nábožnému zclává se' an se modlí neb zpoviedá,
a člověku uměnie pilnému kolotá se' an čte neb čtúc slyší, a člověku frejov-
nému a vilnérnu zdá se, an se s frejieřkami obierá, a člor'ěku hněvivému, an
se vadí nebo seče; a tak o jiných věcech. A těm opět móže býti věř'eno bez
hřiechu, neb to, což je člověku na mysli na javě, to také ostává i ve sně.

o  t ř . e t í ch  sn i e ch ,
jenŽto pocházejí od zjevenie boŽieho a svatých.

Třetí snové pocházejí od zevenie božieho, takže se bude sníti člověku,
nalit muŽ nebo žena nad lidský obyčej jasný nebo jasná, krásný nebo krásná

\-.
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zvěstuje něco ctného ku polepšení lidskému anebo toho, komuž se snÍ. Neb
jakož die svatý Ambrož: Pravda, od kohož koli pravena bude, od ducha
svatého jest. A takovému snovému vidění slušie věřiti, neb ku polepšení
Života táhne lidského. A takové viděnie stávalo se z|ým i dobrým v Starém
i Novém zákoně, a to druhdy v podobenství a druhdy zřejmě, jakoŽ svrchu
psáno jest. A tak die Ježíš, syn Sirachóv, ve třidcáté a čtvrté kapitole: Jako
ktoŽ pochytí stien a honí vietr, téŽ i ktož patří k viděným lžem. Ale to
viděnie snové před obličejem člověčím podobenstvie jiného člověka, hádanie
bludu a ptakověštba, lŽi a snové zle činijících marnost jest. A jakŽto rodicie
ženy tvé srdce obludy trpí, leč by od najvyššieho posláno bylo navštievenie'
nedávaj v nich srrlce tvého, neb mnohým kázali sú blúditi snové a vypadli
sú ufajíce r' ně.

o  č t v r t ý ch  sne ch ,
kteřížto od ďáb]a pocházejÍ.

Čtvrtí snové pocházejí od ďábla, kdyŽto ukáŽe se osoba krásná nebo
škaredá, duchovnie nebo světská radiec nebo veléc co zlého anebo brániec
dobrého. A takovému vidění neslušie nikoli věřiti nižádnému člověku,
a zvláště křestanskému; poňadž neslušie to činiti, neslušie tomu věřiti.
A také, že jest lež, poňadŽ se pravdě protivÍ, neslušie ižádnému člověku své
vuole i svého rozomll k tomu přiložit'i.

Nadpis: pilně oelmi znamenati velni svědomitě si všímati; plemena druhy -
2 ot kmenóo z příčin _ 3 sú se zahorčilg zahřála se, zapálila se (játra); nad běh přiro-
zeníe vice, neŽ je přirozené; kořente horkého: byliny měly podle tehdejšÍch názorů
několik stupňů teploty podle poměrného zastoupení jednotlivých základních živlů _
4se kolotcj zdá se ve snu; an jak, že; u jistbě v jizbě' ve světnici _ 6 ulltkoslí nepřiro-
zenú: tj. vznikenr nadbytečných šťáv' které byly podle pojetí tzv. humorální pato-
logie příciinou některých druhů onemocnění _ 7 točíž totiŽ - 9 se zarodí' vznikne;
parných parotvorných, plynotvorných _ 70 an léce jak Iétá _ 72 nepožitd" nestrávená
_ 13 an pie iak pije _ 16 lcakosÍi jakosti, vlastnosti _ 17 snouó jevící se ve snu;
z ře imú skutečnou _79 v rozdie le v oddílu,  v kapi to le;  snÍ.. .  a i ie  zdá se mu.. . ,ŽeJL
_ 22 proti SÍdn proti Izraelským; Irora Sión byla symbolem starozákonního Židovstva

24 tolik od přcmgšloudnie od pouhého přemýšlení - 26 na iouě v bděIém stavu,
ve skutečnosti - 27 uměnie pilnčmu pěstujícÍmu umění (mínÍ se věda); frejovnému
záletnému * 28 s |reiieřkomÍ s lehkými žcnŠtinami

34 nalit jak' Že; nad lidský obgčei vilce, než je běŽné u lidí - 38 /dlrne směřuje,
vede - 39 druhdg ... tlruhdg někdy... někdy jindy; zřeimě viďilelně' přÍmo - 40 JežÍš,
sgn Sirachóv..JeŽÍš' syn Eleazara' syna Sirachova, učitel zákona (Žil na rozhraní
3. a 2. stol. př. n. l.), autor starozákonní biblické knihy (Sirach n. Ecclesiasticus),
shrnující židovskou moudrost a morálku * 4! pochgtÍ zachytí, chyt1i patřt k viděným
lžem při|t|íži k lŽivým viděním (ve snu) _ 42 podobensÍuie podoba, obraz1 hó.danie
Dludu věštění z bludu (lat. divinatio erroris) - 43 ptakověšlÓc věštění z letu ptáků;
zle činiitctch zločinců, nespravedlivých -- 44 oblud.g přeludy _ 45 nedóua1 u nťch ne.
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( sNY  O  V LASECH )

T ř imez c i e tmý  r o zd i e l
praví o hlavě mudrcóv indijských dómysl etc.

KomuŽ se zdá, by prošedivěl na hlavě, ten příde ke cti, a čím viece
šedin opatří na své hlavě, tiem viece cti dosiehne. Pakli všicku šedivú hlavu
bude mieti ve snách, bude velmi zamúcen. Pakli uzří bradu svú ošedivělú,
hanbu bude trpěti znamenitú. Uzří-li král vlasy hlavy své' ano jich přibylo
na dél i na húšt, sbožie a lid a krásu bude jmieti v lidu svém. Pakli to kto
uzií z obce bohatý, sboŽie nalezne. Fakli jest chudý, tesknost a smutek
nalezne. Pakli to žena uzří, zbohatie muž její a bude panovati. Uzří-li král'
ano vlasy jeho střihú, umenšenie lidu i sbožie jeho znamená. Uzřilito obecný
člověk a bohatý, též mu se stane. Pakli to vidí chudý, žalosti pozbude. Pakli
to žena uzří, ot muže bude odlúčena. Pakli panna, cti bude zbavena nebo
pohaněna.

Ro zd i e l  č t rmez c i e tmý
o vlasiech rozom perských mudrcóv

opatří.li kto ve snách, že ošedivěl, jest.li knieže, lid jeho zemdlé nebo
znemocnie obecně. Pakli to vidí obecný bohatý, ubude jemu statku. Pakli
vidí, že prošedivie hlava, upadne u veliké žalosti a trávenie. Uzří-li král, ano
vlasóv jeho přibylo a krašší sú neŽli na jevě, bude mieti novú radost a pokoj
lid jeho. Pakli jeho brada zhustie, zlato se jeho rozmnoži apeniezi jeho budú
mnohým známi. Pakli uzřÍ král, ano jeho vlasy kto opravuje a jich ustříhá'
jest-li ten známý, dostanet, mu se peněz králových; pakli neznámý, nepřie-
telé budú peněz králových požívati. Uzřili chudý, ano jemu brady přibylo,
bude dluhy obtiežen. Pakli kto uzřÍ, ano pršie vlasi z jeho brady, ochudne
a náděje obohacenie mieti nebude.

Ro zd i e l  p ě tmez c i e tmý
o vlasiech rozsud mudrcóv ejipských

Ktož uzti vlasy své hlavy krásné, jestJi vládař králóv neb kniežete,
bude chválen i milován viece. Pakli jest obecný, bude slúžiti knieŽeti
velikému. Pakli to král uzřÍ, bude panovati nepřátelóm svým. A uzří.li, ano
jemu vlasuov přibylo, podrobí sobě viece vlastí. Pakli uzří, Že ošedivěli
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vlasi je}ro, rrburle pokladu jelro. Pakli zčrnajl a zhtlstěji vlasi jeho, přibude
pclkladóv jeho. Uzří-li král, jako by hlavu česal a z nie vši pršaly, lid jeho
znedrrží a on zamťtcen bttcle. Pakli vlasi budú pršeti, vedlé váhy pršenie
ubude vojska jeho. Pakli kto z lídu t,éžna sobě vtici uzří, kteréž sme o králi
vypravili, v chrrdobu upadne. Pakli to žena tzÍí, muŽ její rr pravú nemoc
upaclne anebo u pobití umiie. Uzř'í-]i to panna, haněnie bude trpěti. Uzři-li
kto, ano brady jemu krásné slušně přib1ilo, dobude r'ěčieho sbožie. Pakli
prodlí se přieliš brada, upaclne v nemoc a zámutek stř'ieclmý. Pakli se komu
zdá, an bez braci1', dlúhá hanba a chudoba potká jeho. Pakli kto uzř'í, ano na
chi|iepiech nebo tra jahóclkáclr lícových ne]ro na čele vlasi vzrostli, bude
múcen ot svého knieŽete. Pakli virlí, Že sobě vlasy vytrhává, bude pracovati,
aby žalosti zbyl, a málo jie polehčí. Pakli mastÍ je srrímá, brrcle zbaven
zámutku' ale s škrlclú.

Nadpis: třinu:zcialntý rortliel třiadvactit'1i kapiLtrla, otltlíl; dómgsl názor, mÍněnÍ -
2 tlptttří spatiÍ - 3 zrunúcen zaťnoucell - 4 znamemi,tú zi.cjnrou, veřt'inou; ano že, jak
-- 5 nrl déI i na húšt co rlo riťllky i co do irtrsl,oty; .sĎožje rrrajctck, bohatství - 5-6
/clo... : oĎce Irěkclo z r lbecttt l lro l i<lt l ,  nt-šlec)rt ic - 7 zbohatte zlro]ratne - 8 sl řťhú stří-
ltnj í ; lr i l t lnšenie úb5'l clt

72 čIrmezcielmý č:tyiiaclvllcáLÝ . 73 rorom rrroirdt'ý' ústrdeli -_ 14-15 zemdlé nebo
znemtlcnÍe zeslábrre ircbo sejde _ 16 tr(tuenie strasti, ťttrap.v * 77 krašši (komp.) lrrás.
ltější; nc jeuč rc, skutcr]nosti * 18 zhustie zhotrstnc .- 79 oprauuic u1rravujcl -27 poží-
prtl i  užívati .22 pršic parla. ií; ulasi z jeho brad1| vousy; ocltutlne zc:lrurltrc

24 pětmezcíelmý pětatlvlrciitý * 25 rozsud úsrrdek; elipských egyptských . 26
u/rÍdoi.s1l l .ár.cc - 29 ulosÍí zerrrí, kraj irr - 30 zčrnaji a:hustěj i zt lernají a zhoustrrott _
ill uší prsťalg vši padal}r _ 32 zne'duží zncrJuŽirlí, ztlslílblrc; ucdlé otihg pršenie prrdle
trtnožstrí, i-lríry padárri - 3'1 sme ugpraoili yyporlěděli jsme; rr prauú nemoc do sl.;.u-
tečtró ncmoci _ 35 u pobit iv boji . 36 slušněřádně' zrračné * 37 prodlí se procl louži
st '  I l . lrr)sle r io r lélky; stříedmý střcdrrí, ne příl iš vel iký - 38 an bez btadg že rremá
\.ollsv -. 39 no iohdclkrich lícouých tra lrortrí části tl'áří - 4a múcen zarnrucovátl. trá-
pe]l ; pr&cou(rÍi rtsi|or-al ' i  -..*1 abu zbryI aby sc zbavi l: iíe palehči i i  zmtrní

(S  r \  Y  a  7\ |  ÍŘA ' i ' } ]  C  I ] )

Ro z r l i e l  še s t ý
o tnt.tlr'ědrt t'ozr.áženie perských vvkladačór.

Merlvěc[ ve snách znameuá nepřietele bohatého a nrocného, ale blázni.
r'ého. Protož spati'i-li kto slrrze sen' an zabil medvěda, zahubí nepřietele
svého l'akového. Pakli kto vidí ve snách, by na rnedvěrlu seděl, rovného
vládai|sLvie dosiehne. Pakli rnečem neb oštěperrr rnedvěda raní, bude vesel

5 pro záhubu nepřielele svého bláznivého. Pakli jie kto maso medvědie' sboŽie
nepřietele bláznir'i 'ho žiti bude. Pakli vezmekóži medvč:zi. menšieho statkrr
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jeho dosiehne. Pakli kto pie mléko nredvězie, bucle se strachovati kniežete
a mnoho časuov bude nedužiti. Pakli hlavu metlvězí vezme. burle děditi na
sbožÍ nepřietele svého beznrozkého.

I l o z d i e l  s e dmý
o svini divoké i o pitomé výklad perskÝch i ejipLských mistróv

Svině divoká ženil nepi.ietelnici znatnená, ale pitomá zlost Ženy své
okazuje. Protož zdáli se kolnu ve Snách, by na svini seděl' s Lakú ženú
s zlostnú sesmílí. Paldi kto svini kamenem nebo šipem nebo klukem urazí'
svádu bude mieti Se zlosLnú ženú. Palrli kto virli, že by ve sně oštěpem svini
zabil, s ženú zlobnú sesmíli bez iejieho povolenie. Pakli klo jie maso svinie'
zbohatie zlostnú Ženú.

I {o zd i e l  o smý
o vlkrr roztýkanie perských a ejipl,ských c}rytrákóv

Vlk osobu skúpého a nevěrného kniežete a nepřieLele oznamuje.
Protož, z'dá-Ii se liomu, by s vlkem bojoval, strach a sváda kniežetská naň
se obořÍ. Pakli krrieže nebo král ve srrě vlka zabie, nepřietele skúpého a ne-
věrného zahubí. Pakli kto od vlka bude ukúšen neb raněu, bude múcen od
rrepřietele takového. Pakli král vidi, ano ovce stáda jeho vlcie hltají, ne-
přietelé rra lid jehopřipadnú a budú jej hubiti vedlé jakosti záhuby ovčie.
Pakli kto vlky se psy honí, pošle vojsko své na nepřátely a vedlé toho,
kterak se mají psie k vlkóm, vojsku se ieho povede. Pakli vidÍ král, ano
jernu vlka jatého př.ivedli, nepřietele rt vězenie své přijme.

l l o zd i e l  d ev  á t  j .
0lišce rozom perských a ejipských srnYslníkól'

Liška nepřietele Istivého, bohatého, ale rrrdlého znamená. ProtoŽ zdáJi
se komu, by bojoval s liškú, bude váleti s takovým rnuŽem. A budeJi od
lišky užrán nebo zdrásárr, r'ecllé jakosti úrazu takového bude zamúcen od
nepřietele svého lestného. Pa]<li kto lišku ranÍ neb zabie, i nepřietele takého
urazí neb zamútí neb zahubí. Pakli kto vidí lišku z daleka, bude nernocen.
Pakli kto lišku běŽiec vidí a orra se naň ohlódne,ktoŽ to vidí, bude trápen
od zemka. Pakli se komrr zdá,by s domácí liškú sesmílil arrebo divokú lišku
v duorn svuoj uvedl, bude nrilovati lstivú Ženu a od nie bude zveličcn.
Pakli kto jsa nemocen, i pie ve snách mléko liščie' bude uzdr'aven a péče
zbude. Pakli král ve snách honě, i lapí lišku, přijme lsl,ivého muže k sobě.
Pakli ji zabie, muže lestného zahubí. Pakli kto vedlé lišky běží' btrde jmien
za úkladného člověka.

A týž jest výklad o vlkopsu a o kolčavách. ale slabější.
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Nadpis: rozod.ženíe uvážení, úsudek - 3 rovného vlú.dařstoie stejné moci (jako ne.
přítel) _ 5-6 sbožie... žIti bude majetku, bohatstvÍ bude uŽÍvati _ 6 medvězí medvědí
_ 8 bude nedužiti bude stonati' churavěti _ 9 bezmozkého rozumu zbaveného

1! pitomé ktmené, domáci _ 72 nepřieÍelnici nepřítelkyni; zlost ženg své z|é
jednánÍ vlastní ženy - L3 okazuie ukazuje, znamená - 14 sesm|.It sesmilní; klukem
urazÍ šÍpem zranl _ Í6 bez poaolenie bez svoleni _ 17 zbohatie zbohatne

79 roztlkaníc rozvaha, úsudek; chgtrdkóo mudrců - 2L sudda kniežetskú' spor
s knlžetem.2L-22naňseobořtpostihne ho - 23 ukt7šen koustrut; múcen zarmucován,
trápen - 25 připadnú dolehnou; uedlé iakosti zdhubg oučie tou měrou, iakou byly za.
hubeny ovce - 26 uedlé Íoňo podle toho . 28 jatého chyceného; uoězenie do zajetí

3o rozom moudrost, moudrý úsudek; smgslntkóu mudrců, učenců _ 31 mdlého
slabého _ 32 oáIeti válčiti' bojovati _ 33 užrdn nebo zdrtisdn kousnut nebo podrápán;
oedlé iakosti úrazu podle míry zraněnl _ 37 od zemka oď krajana (nom. zemek) n. od
ďábla (nom. zmek) - 38 od nie bude zoeličen s její pomoci bude povýšen - 39 péče
zDude starostí se zbaví _ 4L bude y.mien bude povaŽován - 43 o olkopsu o divokérn
psu

( vÝzNAM sNÚ)

P i l ně  znamena j  o  tom,
kterak snové rozličnému lidu se také rozličně zjevují, a to všem stavóm,

věkóm a jiným.

Slušie snažně znamenati' Že jakoŽ jest na počátce těchto kněh dotčeno,
rozličnost stavóv, duostojenství, úřaduov, věkóv činí rozličnost u vyklá-
daní snóv. Neb táŽ věc viděna ve snách od krále nebo knieŽete a od obec.
nieho člověka jiný má výklad králi a knieŽeti, a jiný obecnému člověku,
jiný duchovníkóm, a jiný světským lidem, jiný muži' jiný ženě' a jiný
panně' a jiný manželce' a jiný vdově, jiný dietěti' jiný mládenci, jiný ji-
nochu' jiný muži' jiný starci' a jiný kmeti, jiný zdravému' jiný nemoc.
nému, jiný sytému' jiný obežralému' jiný lačnému, jiný střiezvému' jiný
opilému, jiný čerstvému, jiný trudnému. Jiný takéž témuž vidění výklad
má býti u podletí, jiný létě' jiný u podzim, a jiný zimě. Jiný přesto člo-
věku krve čisté' jiný krve kalné' jiný krve horké' a jiný krve vlaŽné. Jiná
proměna výkladu musí býti na počátce měsiece, jiná na střiedmě, jiná na
úštku, jiná na skonání.

Znamena j  tu to  o  čas iech ,
kdy a v kterých sen má býti vyplněn konečně.

Také slušie věděti' že nenie dosti, Že by již člověk poznal, co sen zna-
mená, ale musí věděti, v kterých časiech má se to vyplniti. o tom die
Zarcim mudřec, Že snové, jenž se dějí lidem od prvé hodiny v noci až do
třetie, ve dvúdcát letech se zračují. Ale snové, jenŽ se dějí od třetie hodiny
až do šesté' u patnádcti nebo v desieti anebo v osmi letech budú vyplněni.
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Ale snové, ješto se kolotají od šesté hodiny až do deváté, v pěti nebo ve
čtyřech nebo ve třech se zračují. Paksnové, jenž přicházejÍ od deváté hodi.
ny až do zabřeŽděnie, v roce nebo v měsiecich šesti nebo ve třech anebo
v desieti dnech se vyplňují. Ale snové, ješto se kolotají od zabřežďovánie
aŽ do vzchodu slunce, ten den anebo druhý anebo najviec třeti se zračulí.
Pak po vznití slunce což se ve snách kterúž koli hodinu okazuje, to se vy.
plní v sedmi dnech. Protož vykladač snuov jistý musíé býti a dospělý Ýe
mnohém umění. A když sen uslyší, ihned jej má napsati, kterak se dál,
v který čas, komu, kterého věku, které zpósoby, kterého přirozenie. A chtie
tomu zvěhlasní mudrci, Že má věděti miesto, kde se sen dál. Neb miesto
některé sny rozmnožuje' jako púšti a miesta klidná a vzdálená od lidí, ně-
terá menšie, jako miesta lidná, něterá měnie, jako vlhké miesto jiné sny
přivodí neŽli suché, jiné miesto horké a jiné miesto studené.

O  sn i e ch ,
kteřižto Iehce s mysli scházejí, znamenaj pilně také.

Slušie také věděti, že snové, kteÍ'[Žto |ehce z paměti vypadnú, řiedko
co budúcieho znamenají, kakŽ koli Nabochodonozorovi, králi babylon-
skému, to se bylo přihodilo, Že sen vypadl jemu z paměti, avšak budúcích
věcí byl jest známek. Ale to buoh zvláště dopustil, aby marnost mudrcóv
pohanských porušena byla i pohaněna, a múdrost božská zveličena netoliko
mezi lidem v boha věřícÍm, ale i mezi pohany ďáblem oslepenými.

Že  v ě c i  n eb  snové  nehodnÍ
jistějšie maji znamenie budúcích příhod k času nežli snové, ješto okazují

věci témuž času hodné.

Slušie také věděti, že snové, jenž okazujÍ věci k tomu času, v němž se
dějí, nehodné' jistějšie mají znamenie budúcÍch příhod neŽli snové, ješto
okazují věci témuŽ času hodné. U příkladě když by kto ve snách viděl
v zimní čas stromy ktvúcie aneb ovoce plné, ten sen má jistějšie znamenie
budúcích věci, neŽIi by se dál Iétě aneb u podletí. ^ též kdyŽ se kolotá,
ano člověk svému stavu nehodné dielo dělá' větčieho jest to zvěstovánie
a jistějšieho, nežli by se zdálo, an to čini, coŽ jeho stav velí. Jako když by
ve snách král nebo knieže nebo rytieř oral nebo hnuoj kydal nebo zed dělal.
Anebo neuměje člověk v kniehách čísti' i četl nebo psal. Aneb žena by klála
aneb bojovala. Aneb panna dietě porodila. A tak o jiných věcech, ješto ne.
příslušejí ku pořádu lidí' jimž se ve snách dějí.
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Každý  s en ,
kterýž se v noci opietí, znamenie jest jistějšieho.

Také věz, Že sen, kterýž se též noci opietÍ, jistějšieho jest znamenie
a brzčejie se naplní. Protož řekl Jozef faraónovi: Ale co si viděl druhé k téŽ

60 věci slušeje sen, jest pevnosti znarnenie proto, aby se stala řeč boŽie a rych-
Iejie byla naplněna.

Nadpis: pilně znamenai bedlivě si vŠímej' měj na paměti - 2 duostojeraÍpÍ hod-
nostÍ - 3 obecnieho prostého, neurozeného - 5 duchovnÍkdm osobám duchovnÍm - &
obežralému přejedenému; střiezvému střizlivému - 9 trudnému urravenému - 70 u pod-
letÍ... Iétě''. zimě na jaře, v létě' v zimě; přesÍo však _ 77 krue čisté.'. kalné...
horké,. . vlažné: mlněny čtyři základnÍ typy' sangvinický, rrrelancholický' cholerický
a ílegmatický - 12 proměna přizpůsoben1 - 12-13 na počlitce... na' střie'dmě... nu
úštku... na skondní.. označení pro jednotlivé fáze měsÍce

18 Zaroim mudřec: míněn patrně arabský astrolog Achmet ben Sirin (f 728 n. t.)'
autor slavného snáře; od prué hod.ing u noci: od prvnÍ hodin5' po západu slunce _ 19
oe d.ut1dcdt letechběbem dvaceti |et; se ztačují odrážejí se' vyplňujÍ se - 21 se kolotají
motají se, zdajÍ se _ 23 do zabřežděnie do svítání, do rozbřesku _ 25 tlo vzchodu ďo
'východu; naiviec nejpozději . 26 po uznitt po východu - 27 iistý spolehlivý; dospěIý
dokonale obeznámený - 29 zpósobg vzezřen| ^ 30 zvěhlasnÍ věhlasnÍ - 32 menšit
omezujÍ; lidncÍ lidnatá

37 kakž koli ačkoliv _ Nabochod.onozotoui: zemřel 562 př. n. l.; jeho sen srov-
Dan. 4. kap. - 39 bgl jest zndmek byl znamenlm; marnosÍ marné ťrsilí - 40 zueličena
vyzdviŽena, oslavena

42 nehodnt rrevhodní, nepřiměřenÍ _ 48 ktuúcie kvetoucí - 53 bg k|dla kdyby se
účastnila klání' boje _ 55 ku pořddu k způsobu života

57 se opíetí opakuje se - 59 brzčejie spÍše - 59-61: Gen. 41,32i druÍré podruhé;
k téžuěci slušeie.sen k téŽe věci se vztahujícÍ sen; peunosÍi jistoty

MARTIN  Z  LENE , ICE
PRANoSTIKA  PRo  oLDŘ l cH  A  Z  F .DŽMBERKA

okolo poloviny 15. století u nás zřejrrrě stoupal zájen o astrologické předpo-
vědi. Astrologická předpor'cid pro kalendářní rok se stala literárnínr ťttvarenr, který
byl v pozdější době velrni hojný, u nás stejně jako v zahraničí. Tyto předpovědi
byly psány nejprve latinsky, později v národních jazycíclr: českyvyclráze|y jižod
přelomu 15. a 16. století. Po rozšíření knihtisku se totiž vydávaly l,isketlr a spojo-
valy se s kalendáři. Pražská ttniversita, aby molrla vylrovět poptávce, ustanovila
někdy kolem poloviny 15. století, že jeden z jejich profesorů bude mít za úkol vypra-
covat pro každý rok astrologickou př.eclpověď' Takový profesor se nazýval ,,astro-
rlomus publicus..; pokud vÍme, jako prvni zastával tuto funkci \'lartirr z Lenčice.

Martin z Lenčice byl polského původu, narodil se někdy v prvních letech
15. století, na praŽskó universittl byl od r.7427, od r.7444 byl proIesorem. Zemře]
asi v letech |462-64. Zaclrovalo se několik jeho latinských spisů. .Iedním z nich je
astrologickd' předpouěď na rok 1455, určená pro oldřicha z Rožmberka. Je to příklad
nejnaivnějších, ale sugestivních předpovědí, nevědeckýclr uŽ v dobc], k<ly r'znikl-v,
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a zce}.a pověrečných v následujících staletlch, kdy se jejich obliba s pronikáním
do lidoých vrstev ještě zvýšila.

Postavení hvězd, věštecká znamení a budoucÍ události běžného roku 1455,
v krátkosti sepsané a určené pro vznešeného pána, pana oldřicha

pocházejicího z rrrozeného rodu rožmberského, pána nejmilostivějšího.

H l a va  p r vnÍ

o vládci roku a o hybné příčině toho,
jakým způsobem se uskutečnÍ koloběh letošnílro roku.

Hvězdy působí na tyto pozemské věci na pokyn boží a způsobujÍ
v sublunárním světě Změny a urlálosti všeobecné i dílčí' podle různého po.
stavení a rozličných seskupení sedmi planet a stálic. Řečený rok obsahuje
tři velké události: za prvé opozici Saturna s Jupiterem, která má velký
věštecký význam, za druhé zatmění Měsice ve Štíru, za třetí konjunkci
Saturna a Marta, rovněŽ ve ŠtÍru. A tyto tři velké události se svým půso-
bením připojují ke kořenu velké konjunkce, k nÍž došlo léta páně 7425 na
dvacátém sedmém stupni Štíra a která clhlašovala' Že povstane nová sekta
v Čechách a rozmach moci Turků; a dodnes bude působit mnohé nepří.
jemnosti, protože její věštecký výzrram se vztahuje na padesát sedm let.
A svrchu uvedené tři velké události se opakují ve Štíru, který je znamením
veškeré falše a skrýši všech jedovatostí a je domem Marta. Není tudíž
moŽno přejít takový ukaz bez veliké obezřelosti. Především se ted}r pravÍ,
že vládcenr letošního roku ie Saturn...

H l a va  d ruhá
o stavu národa a lidu obecného.

Stav národa se poznává podle ascendentu, podle jeho vládce, podle
vládce roku a podle Měsíce. Je jasné, že ascendentním znamením je konec
Vah s celým Štírem, a v tomto ascendentním znamení stojí Saturn, který
ohlašuje osudy starýclr a zboŽný'ch boháčů, sedláků, starců a židů. A ten
Saturn, pravím, protože je na tom místě oslaben zpětným pohybem, ohla.
šuje tělesné neduhy a životní obtíže řečených lidí. Také Měsíc ve svém
běhu připadne do šestého domu, což je dům smrti. Po opozici se svým
působenÍm připojí k Saturnu, který je nepříznivý, a ohlašuje tedy obtíže
v životě řečených osob. Podobně vládce ascendentu, totlž Mars, jsa v sou-
hvězdí lidské podoby, totiž v BlíŽencích, spadá při svém oběhu do osmého
domu, jenž jest domem smrti. ohlašuje tedy náhlou smrt mnohých osob,
rušitele cest a ty, kteří prolévají krev. Také sám Mars se spojuje s Venuší
ve čtvrtém aspektu a ohlašuje, že prostý lid bude zneužívat žen prati zá-uŽ v době, krly r'znikly,
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konu, že muži budou jati touhoú pó ženách a že tato totrha pro spojení
s Martem bude neřestná a hanebná. Saturn v ascendentním znamení uka.
zuje na obtíže v obchodech. A bude mnoho zápletek a trestů, které pocítí
lid; jeho pánové budou mu činit příkoří při vybíránÍ daní. Kvůli Martu
bude mnoho přetvářky v dodrŽování daného slova i zákona. Mars v osmém
domu ohlašuje pro tento rok mnoho špatnosti.

H l a va  t ř e t i
o postavení krále a jiných šlechticů.

Postavení těchto osob se poznává podle Saturna, Jupitera, Slunce
a podle ohlašovatele krále. Jestliže je oslaben vliv těchto všech planet nebo
jejich větší části, věští to obtíŽe pro uvedené osoby. Dále je zřejmé, že
Saturn je oslaben zpětným pohybem a Jupiter je zbaven příznivého vlivu
opozicí Saturna. Znamená to tudiŽ, Že mezi výše uvedenými osobami
budou nesváry a bezpráví. Podobně je i Slunce oslabeno ve svém vlivu,
neboť je v domě kadentním, následujícím po ascendentu. A podobně
desátý dům, který je domem královským, je nepříznivě ovlivněn paprsky
osudu, a z toho všeho všechny jednotlivé jevy ohlašují špatné postavení
kráIe. Stav kráIovských rytířů se poznává podle vládce jedenáctého domu,
totiž podle Merkura, který je neblaze ovlivněn postavením vůči Martu;
znamená tedy nedobrý osud těchto osob. Královští šIechtici budou v ne.
snázích pro opozici Jupitera se Sattrrnem. Žoldnéři královi nebudou
v dobrém postavení pro překážku, kterou klade Mars. Item jedna osoba,
jeŽ zastáv á místo krále, bude suŽována obecným lidem a svými podříze-
nými, a to pro nešťastné seskupení, které vzniklo tak, že se proti oslabe-
nému Jupiterrr staví zloba Saturna. Item Měsíc, připojující se v oběhu
k Saturnu a dár'ající mu sílu a moc' ohlašuje škodu a nesnáz pro majetek
králův a pro jeho příjmy. Item Saturn je spojen s hlavou Draka, coŽ ohla.
šuje pokles moci osob vysoko postavených.

H l a v a  č t v r t á
o stavrr církve a duchovních osob.

PosLave ní shora řečených osob, a zejrnéna apoštolského pána i cti.
ho dných kardinálů se poznává podle deváLého domu a podle jeho vládce,
po dle Jupitera a podle vládce znamení, v němŽ bude Jupiter. Je zřejmé, Že
zn amením devátého domu je Rak, jenž jest mnohonásobně neblahý; po.
d obně je nepříznivě ovlivněna Venuše, vládkyně znamení, v němž jest
Jupiter. ohlašuje tedy nedobrý stav svrchu řečených osob. Item Saturn,
ienž jest tohoto roku nepříznivě ovlivněn, ohlašuje špatné postavení du.
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chovních osob sloužících bohu. Item zatmění Měsíce připadá na devátý
dům, což ohlašuje podstatnější překážky pro církev.

Nadpis: o oládcí: podle astrologických představ o postavenÍ planet a jejich
působení na Život na zemi mělo kaŽdé znamenÍ zvířetnlku, každý rok' kaŽdá hodina
dne a kaŽdá astronomická událost svého ,,vládce.., tj. planetu, k jejimž domnělým
vlastnostem se muselo především přihlédnout v astrologické předpovědi _ 2 o sublu-
ruirntm suáÍc.. podle aristotelovské představy oblast uzavřená do sféry Měsíce (Lu-

ny), obsahuiící Zerni a složená ze čtyř základních prvků (zemé, vody, vzduchu
aohně); pouze v této oblasti je moŽná zména,vznikání a zanikán7(narozdíl od ne-
měnného, dokonalého ostatního vesmiru _ nebe) _ 3 sedmi planet: podle tehdejšÍch
geocentrických představ: Měsíc, Merkur, Venuše, Slunce, Mars, Jupiter a Saturn -

4 opozici: takové vzájemné postavení planet, že jsou na protilehlých stranách oblohy
(pozorováno ze Zemé), tj. že jsou od sebe vzdáleny o 1800 ekliptiky (sluneční dráhy)
* 5 ve ŠÍÍru.. poloha Měsíce a známých planet byla již od starověku udávána
vzhledem k dráze Slunce, tzv. ekliptice či zvÍřetníku, od níž se dráhy planet jen málo
vzdaluji na sever a na jih. Ekliptika se dělí na72 znamení (tj. úseků po 30o)' pojme.
novaných po souhvězdích, která původně obsahovala (Beran, Býk' BlíŽenci, Rak,
Lev, Panna, Váhy, ŠtÍr, Střelec, Kozoroh, Vodnář, Ryby). Počítá se od tzv. iarní.
ho bodu, v němž se ekliptika protíná s rovníkem a jtmŽ prochází Slunce v okamžiku
jarní rovnodennosti. Již ve starověku lrylo známo, Že se jarní bod po ekliptice po-
souvá (do dnešní doby je posunut prakticky už o jedno znamení: znament Berana
odpovídá souhvězdí Ryb atd.), a proto i středověká astronomie rozlišovala mezi
lnamenÍm a souhvězdÍm); konjunkci: takové postavení dvou planet, že se pozorovány
ze Zemé promítají zhruba do téhož místa na obloze _ 7 oelké konjunkce: tj. kon.
junkce více neŽ dvou planet _ !2 je domem Marta: středověká astrologie dělila celou
viditelnou i neviditelnou oblohu (kterou si představovala jako kouli obklopuj(ct Ze-
mi) na 12 stejných úseků, tzv. domů (lat. domus), které byly vymezeny myšlenými
kružnicemi, protínajÍcími se v severním a jiŽním bodu obzoru (podobně jako se
zemské poledníky protínají v pólech); šest domů bylo tecly nad obzorem a šcst pod
obzorem. K jednotlivým domům byly podle tehdejších astrologických představ při-
řazeny jednotlivé planety _ 77 podle ascendentu: ascendent (ascendentní znamerrí)
jako jeďen ze zák|aďn7ch astrologických pojmů je ono znamení zvířetníku' které
právě vychází v okamŽiku, k němuŽ se vztahuje astrologická předpověd (přisuzoval
se mu mimořádný význam) - 2Í zpětným pohgbem: pohyb planet, pozorovaný ze
Země (která obíhá okolo Slunce) nejeví se jako pohyb pi.Ímočarý, ale jako pohyb
smyčkovitý; zpětným pohybem míněna ta část smyčky, která směřuje od východu
k západu -28-29 se spoiuje.,. ue čturtém aspektu: planety jsou vůči soběvurčitóm
aspektu (tj. ve zvláštnÍm postavení pozorovaném ze Země)' když jsou ve zvÍřetn1ku
od sebe vzdáleny o takové úhly, které jsou vrcholovými úhly některého z jeďno-
dušších pravidelných mnohoúhelníků; důležitými aspekty jsou také např. konjunkcc
a opozice; čtvrtý aspekt, tzv. kvadratura, je vzdálenost planet o 90o zvířetníku
(o vrcholový úhel čtverce) - 39 podle ohlašooatele krdle: patrné míněrra planeta, která
podle přičÍtaných vlastnostÍ určuje osudy králů _ 44 u domě kadentnÍm.. astrologické
označení pro 3., 6., 9. a 12. úsek oblohy (dům), počÍtáno od východního bodu
obzoru směrem pod obzor (tj. 3' a 6. dům je pod obzorem a 9. a 72' nad ním) _ 45
domemkrdlovským: tj. domem, kterému astrologové přičítali rozhodujÍcí vliv na Ži-
vot králů - 56 s lrlauou Draka: starý název (lat. caput Dlaconis) pro bod na obloze,
v němž dráha Měsíce protÍná dráhu Slunce (Lzv. výstupní uzel měsíční dráhy)
a MěsÍc přechází na severnÍ stranu od ekliptiky - 60 rrpošÍolského póna: tj. papeŽe
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H l a va  s edmá
o místě a o zemích, v nichŽ dojde k předpověděným událostem.

At se však Vaše Urozenost nedomnivá, Že se vše, co bylo řečeno o po-
stavenÍ obecného lidu, o postavení krále, o moru a o válkách, stane v Čes-
kém království, ale at Vaše Milost rozumí věcÍ tak, jak je řečeno dále'
Štir ie znamení severní' jeŽ podle své přirozenosti má vliv na severní
oblasti a na vše, co 1e za sedmi pásmy země. A podobně Saturn je pla-
netou sedmého zemského pásma. Proto Quido v knize oběhů říká:
Saturnus ovládá sedmé pásmo a vše, co sídlí vně pásem, jako je část Čech,
Polsko, Prusko, Norsko, Dánsko a jiné země. To je zřejmé, protože byto
země mají drsné povětří pro pomalost a temnost Saturnovu. A obyvatelé
těchto zemí mají skrovrré znalosti a rozum' jsou zapomnětliví a nevládne
jimi zbožnost. Na jejich povahu má vliv i Měsíc, k čemuž ukazuje jejich ne-
stálost. Item ŠtÍr v rozdělení znamení ovládá končiny Arabů a Saldanů.
IteIn Jupiter podle ŘÍmanů se vztahuje ke čtvrtému zemskému pásmu,
v němŽ je ostrov Rhodos - pevnost křestanů. Fodle Quidona se Jupiteru
připisuje páté a šesté zemské pásmo, v němž žijí ltalové. Item Býk, v němž
se v letošnim roce dostává .Iupiter do nepřízrrivého postavení, je znamení
konjunkce Saturna a Jupitera v době povýšení Českého království. Praví
se, když je takové postavení na nebi, Že nastanou války a uvedené události
již dříve r'ypočtené v odlehlejších zemích, v Turecku a Tatarsku, v Uhrách,
Rakousku, Polsku, Rusku, Bavorsku, a zasáhnou až po Anglii' a to ob.
zvláště v těch částech, které jsou blízko vod. A protoŽe Slunce je nepříznivě
ovlivněno, nelroť je v šestém domu, znamená to, že křestané budou bojovat
mezi sebou, a to zejména ti, kteří sousedí se sedmým pásmem zemským
a s jeho částmi. Item protože zatměni Měsíce letošního roku připadlo do
devátého domtr, ohlašuje to, že se církev řÍmská nev-vvaruje válek a těžkostí.
Také znamení BlíŽenců připadlo do osmého domu a totrr znamení, které je
ascendentní v době povýšení Českého království, je nepříznivě ovlivněno
přítomností Marta a vyznačuje morovou ránu v uvedenémkrálovstr'í. Item
protoŽe Býk' v němž je Jupiter nepřÍznivě ovlivněn protilehlým postave-
ním Saturna, byl znamením velké konjunkce v době okolo povýšení Čes-
kého království' znamená Io, že České království, pokud nebude řízeno
spravedlnostÍ a trvážlivým rozumem, nevystřÍhá se některých válečných
těžkostí. Avšak Lo vše bude mírněno aspektem Jupitera a Venuše. Při-
spěje-li trvážlivý rozum' bude to zmírněno ještě vice. Jestliže se však bu-
deme obracet k bohu s prosbami, aby tyto nebeské vlivy ráčil potlačit, pak
se nepříznivá r'ěštba buď zcela rozplyne, anebo se z ní pro.ieví ien některá
rrepaLrná čiis{-.

5 za sedmi pd,smg země: poď|e tradičního dělení Země na pásma (po způsobu
dnešních rovnoběŽek, určujících zeměpisnorr Šířku) - 6 Quido u knize oběhťt: citováno
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dílo nám neznámé astrologické autority - 8 Ddnslto.. v orig. Dacia ( : Sedmihradsko),
která však vzhledem k své zeměpisné poloze nezapadá do kontextu, a proto čtetne
Dania - Ít ukazuie iejich nestdlosÍ: jejich nestálost je podobrrá proměnlivosti mě-
síčnÍch Íázi a y nÍ (podle astrologické představy) má svůj zdroj _ 12 Saldanů; mí.
něni obyvatelé města Saldy a jeho okolÍ v severní Africe _30 oelké koniunkce: míněna
konjrrnkce (promítnutí do přibliŽně stejného mÍsta na obloze) více neŽ dvou planet

SALICETOVA RANNÁ t.ÉxaŘSTvÍ

Ze spisů italského lékaře Guilielma Salicettiho (t asi 1276) čerpalo české lékař-
ství v 15. století hlavní poučení o anatomii a chirurgii. Zčeštění jeho spisu Cgrugía
(v českém překladu Ranna lékuřstuie) v první polovině 15. století zařadilo do teh.
dejší medicínské literatury, sloŽené valnou většinou z kompilačních a překládaných
spisků, první soustavné dílo o anatomii a chirurgii lidského těla. Toto pozoruhodné
dílo' jehož český překlad vznikl nepochybně v souvislosti s pokračujícím proniká.
ním češtiny do naukové literatury, přinášelo mnoho správnějších anatomických
poznatků, než jaké byly tradovány v starších českých spisech. Na rozdíl od starších
lékařských zvyklostí snažil se Salicetti sblíŽit lékařství s chirurgii tim, že lékařům
doporučoval užívat v nutných případech nože (chirurgické zákroky prováděli v té
době především lazebníci' jejichŽ povolání bylo považováno za,,nepočestné..). 

'

Jak svědčí dochovaný rukopis' bylo Salicettiho dílo šířeno v řemeslných
opisech spolu s překladem Rhazesova Ranného lékařství, které je doplňovalo. Ze
Salicettiho díla vybiráme vedle úryvku z předmluvy ukázky z třeti knihy ,,o na-
pravení hodném zlámaného neb vyvinulého (tj. vykloubeného) údu každého..
a z čtvrté knihy ,,o zpuosobě všech úduov, kostí, žil, cev i žilen těla člověčieho,
kteréžto mají býti známy na řezání a prořezání údóv, aby se zlá příhoda nestala...

(Z PŘEDMLUV9

Kap i t o l a  o  o zn ámenÍ  uměn i e  r anného  léka ř s t v i e
a o napomínaní potřebných a úžitečných k dielóm přístojícÍch i nemocných.

Ranného lékařstvie uměnie jestiť uměnie, jenŽ učí obyčeji a zpuosobě
dělánie při těle, žíle a kosti člověčÍ rukama. AniŽ věř, kto by pravil, že by
dělánie zvláštie bylo uměnie ranného lékařstvie' poněvadž to uměnie jest
jedno z těch umění, kterážto nemají bytu jedno na duši o věci uléčené
a určené a neporušitedlné, ale dělánie zvláštie na určené věci visí, neb
pocházie z neurčené a neuléčené a z porušitedlné věci. A tak dělánie zvláštie
neb stranovnie neniet uměnie ranného lékařstvie, jenŽ jest jedno uměnie
zdtŽené pod uměním lékařským. Než pocháziet dobře dělánie stranovnie
z uměnie ranného lékařstvie, jenž jest jedno uměnie pravé, jakožto pocházie
zvláštnie věc od obecné, neb jinak by nebyl poznán obyčej dělánie skrze
rozum' leč by dělárrie zvláštie pocházelo od obecnieho dělánie, kteréŽto jest
na duši dobyté skrze uměnie. A Lak zevno jest a pravda jest, že někto móž
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mieti toto uměnie, by pak nikdy nedělal v tom, avšak potvrzeno má býti
v tom umění s jinými' kteréžto pocházejí od dělánie zvláště na zvláštnÍ
věci. A protož mnozí jsú dělnÍci v tomto umění na zemi bez příčiny, nébrŽ
náhodú dělajíce, jakoŽto lidé neuměIí, a kteřížto nenaučili jsú se tomu dielu
od umělých, ale od neuměIých, kteřížto na zpuosobách a tvářnostech a přÍ-
činách neduhóv a nemocí nikdy sú sebe nezkušovali, aniŽt, kromě věci
čitedlné, porušitedlné, zvláštie mohú co poznati neb vážiti. A tak skonávají
život svuoj v marnosti pro neuměnie o počátciech potřebných k tomuto
umění. Pravdať jest, což řékáme, že ten lepší jest z lékařóv, kterýŽto umie
lépe připraviti neb stáhnúti obecné k zvláštniemu kteréžto měny. Avšak
nenásleduje z toho, by uměnie pocházelo z zvláštnieho děIánie, kakŽ koli
zkušením a obyčejem potvrzenie přijÍmá kaŽdé uměnie dělajíce.

A pak dělajícím podlé tohoto uměnie neb řemesla tyto věci jsút po-
třebné: Prvát jest, že ranný lékař má se dáti ovšem nemocnému na zp;rto.
vánie složenie a přirozenie údu uraženého a příčiny všie nemoci, jinak šílé
tiemto uměním a nedosiehneť lékař ranný skrze své dielo konce chvalného.
Druhét má ten lékař povoliti žádostem nemocného, z nicbŽto nepocházie
škoda na jeho diele. Třetie máť lékař Iahodnými slovy a utěšenými nemoc.
ného léčiti, těšiti a posilovati a jemu v každé příhodě zdravie slibovati, by
pak pozúfal nad jeho zdravím. Neb z takové věci neb řeči dobude duše
nemocného zpuosoby dobré a ušlechtilé, j1Žto přirozenie bývá posilněno
pro ty nemoci a posíleno, takže z samého přirozenie vyjde dielo, kteréžto
jest silnějšie nežli dielo lékařovo s jeho nádobami i léky.

Nadpis: o oznd.menÍ uměnie ranného lékařstvie o výkladu, o vynezenÍ pojmu
uměni chirurgického (de diffinitione c1augie); o napomínant o návodech; k dielóm
přIstojtcích pro ty, kdo pomáhajt při prováděn| chirurgických zákroků (operato-
ribus astantibus) -2 děIáníe při těle chirurgických zákroků na těle; při žtle na šlaše,
na svalu (in nervo); kto bg praoil kdyby někdo říkal - 3 děIdnie zvldštie vlastní, kon-
krétnt chirurgickézákroky(operatioparticularis et propria) _ 4 nemtlit bgtu ied.no na
duši neexistujÍ jinde neŽ v duši, tj. v světě pomyslném (jde o vědy teoretické) -
4-5 o uěci uléčené a určené a neporušitedlné (týkají se) věcí vyléčených a určitých
a neporušitelných' tj. konečného, určitého a neměnného při stanovení obecných
teoretických zásad - 5 na určené uěci oisí' souvisÍ s určitým konkrétnÍm případem
(tj. je disciplínou praktickou)- 6 pocht1zie z neurčené a neuléčenéaz porušitedlné uě-
cÍ; tj. řeší jednotlivé předem neurčené připady onemocněnÍ; zoldštie neb stranounie
vlastnl neboli speciálnÍ' tj. konkrétnl (particularis) - 8 zd.ržené pod uměním lékař-
ským zabrnuté v lékařstv1i pochdziet dobře ie zal.ožerto správně _ 70 obgčej d.ěIánie
způsob práce, tj. chirurgická praxe (modus operandi) _77 od obecnieho děldnie: tj. z
chirurgické teorie (ex universali operatione) _ 72 na d'uši dobgté skrze uměnie v duši
(v duchu) získané věděnÍm _73 bg pak nikdg ned'ěIal v tom i kdyby se tÍm nikdy
nezabýval, tJ. neprováděl chirurgickou praxi -14 zuldště na zvlúštní uáci prakticky
na konkrétnÍm přlpadu - t5 děIníci pracovnlci, tj. praktičtÍ chirurgové (operato-
res);né bržba dokonce _ 18sú sebe nezkušoualť necvičili se -19 čítedlné smysly po-
znatelné, zřejmé; udŽiÍÍ určovati (determinare) _ 20 pro neuměnie o počútcíecň pro
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neznalost základních poznatků (propter ignorantiam de principiis) _ 22 připravilí
neb stdhnúti přizpůsobiti nebo zúŽiti' tj. aplikovati (adaptare vel contrahere); kÍe-
réžto měng v kterékoli obměně _ 23 uměníe věděnl teoretické (scientia); bg pocfuizelo
že by vychaze|o, že vycházi; kakž koli ačkoli' třebaže _ 24 zkušením a obgčejem zku-
šeností a zvykem; potorzenie přiiímd utvrzuje se, stává se jistějším; uměnie děIaiíce
uměnl (věděnÍ) chirurgické

26 ranný lélcař chirurg (cyrugicus); md se ddti opšem nemocnému na zpgtovd'nie
máse plně věnovat u nemocného zkoumáni, vyšetřován1 -2? přirozeníe přirozené-
ho způsobu uspořádání (complexionis); uraženého zraněného; šílé je šálen' klamán -
29n. druhé... třetie za druhé, za třetÍ - 31-32 bg pak pozú|al nad jeho zdravímikdy-
by neměl naději v jeho uzdravenÍ _ 33 zpuosoÓy nálady' rozpoloŽenÍ (dispositio-
nem); přirozent.e přirozenost (natura) -35 s nddobamÍ s nástroji

( c H I R U R  G I E .  Ž E B E R )

o  z l o m e n i  Ž e b t  n e b  j i c h  n a h n u t i
a obyčeji uléčenie toho

Žebr jest dvanást, jichžto sedm jest celých a dokonalých a mohút, z|á-
mány býti na mnohých miestech, ale pět jich jest nedokonalých, a tyť ne-
mohú zlomeny býti' jedno na jednom miestě bliz od chřbetnice, neb s miesta
nepostupují, ale úraz ač trpie, však se nezlámají, a s druhé strany, bliz
k Žaludku, konají se na měkkém miestě, a protoŽ ani pohnutie, ani úrazu
trpie, a protož ani se zlomují, ani nakřivují. A proto ona žebra slovú doko-
nalá, neb činie puol kola dokonalého neb celé kolo s kostmi prsními, v něž
se vtělé ty a v nichž se tvrdie. A pak druhá slovú nedokonalá, neb od
výštie svého od chřbetnice nečinie ani puol kola, ani celého kola s kostmi
jinými' ani s kostmi prsními, neb diele polúkolé.

A protoŽ slušieť znamenati, udá.li se komu Žebra zlámati na jednom
miestě neb na dvú, a to zvieš dotčenÍm, neb jakž se dotkneš miesta uraže-
ného, uslyšíš zvrrk neb loskot a k tomu přékazu ten má v oddýchaní. Pakli
v pomácení zvuku ižádného neuslyšíš,a nemocný nesnadné jmá oddýchanie
a trpí bolest náramnú na miestě' znamenieť jest nahnutie neb vehnutie
žebra do vnitřnosti.

Usiluj pozdvihnúti diel sehnutý; a jestJi diel zlámaný, toho pozdvihni,
at se s druhým dielem srovná a s ním se sehne. Neb když by dielové neb
zlomci žebra pozdviženého spojili se neb sněli po stlačení s zlomky neb
diely žebra stlačeného, tehdy by diel, l<tetýž byl pozdviŽen a stištěn od
ruky tvé, pozdvihl by mocí svú dielu stlačeného od úrazu, a tak by bylo
plné napravenie žebra zlomeného. A ty by velmi spomáhal přirození v té
věci' když by v tu dobu kázal nemocnému náramně kašlati. Pakli by tiem
obyčejem kost stlačená neb sražená nebyla pozdvižena a tady nebylo na-
prar'enie, aneb kdyby žebro bylo zdáveno' a ne zlomeno, a bolest trvala,
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kaž nemocnému silně kašlati a na miesto zdávené neb zlomené posaď velikú
baňku bez sekánie, a tať svú mocí pozdvihne a stanet se napravenie tvú
snaŽností.

A pak sejma baňku po|oŽiž flastr Lakor'ý: Vezmi lnúky křeničie neb
bobu neb prachu mlynnieho, masticis, draganti, gumi arabici dva loty,
mumie' rudy vlaské, každého 4loty, a směš ty věci spuolu s žlútky vaječ-
nými. A podlé miesta uraženého klaď mast sbraňující před nežitem neb
otokem, a tot jest ruožený olej s rudú vlaskú a s miezkú netřesku; a nepři-
kládaj octa' neb nenie úžitečen v té mieře. A uvěŽ miesto pevně rúškami
s chomáči kúdelnými, omočenými v té směsici a přiloženými na miesto
bolné; a tiem vázaním nehýbaj za tři dni.

A ihned po uvázaní púštěj z ži|y jatrné neb slezenní, jenŽ jest mezi
prstem malým a prstenním; a to buď z ruky strany neuražené. Aneb púštěi
jemu baňkami na boce protivném boku uraŽenému. Glisteruj jeho na všaký
den neb čépkóv af požívá; a at na kaŽdý den má stolici neb rlvě. A' to váza-
nie čiň ústavně aŽ do utvrzenie. A kaŽ nemocnému léhati vznak neb na
břiše.

A když se Žebro utvrdí na miestě, tehdy maž to miesto takovú masti:
Vezmi pryskyřice 6 lotóv, vosku čistého 2 loty, bdeli, opoponacis, každého
lot, thuris, kadidla, kaŽdého 2loty, sanguinis draconis' mumie, kaŽdého
lot, oleje 16 lotóv. Než bdelium a opoponacem vlož do oleje za puol dne,
potom přistav k uohni s pryskyřicí a s voskem, a kdyŽ se to dobře rozpustí,
proceď to dobře a prach jiných věci jmenovaných, kdyŽ teplo ještě jest,
v procezenie vlož. A tiem na kaŽdý den miesta potieraj, neb to připravuje
miesto k lrýbaní, odjímá tvrdost, tišÍ bolest a posiluje spojenie kosti.

Pokrm a nápoj s počátku i potom dávaj nemocnému jako sme v přední
kapitole pověděli' neb rány jsú sobě podobné.

Nadpis: o nahnutt o vyclrýlenl, o olrnutÍ (de inclinatione); uléčenÍe vyléčení -
1 celých a dokonalých v celku a úplných' tj. pravých (completae) - 2 nedokonal{ch
neúplných' ti. nepravých a volných -3 iedno jen, pouze; bliz od cWbetnice bllzko pá-
teře; s miesta nepostupuií nevychylujÍ se - 4 se nezlcimají: odchylný. překlad; v orig.
sic franguntur (a tak se zlomí) - 5 konají se končÍ _ 6n. anÍ trpíe atď. ani netrpí
atd. - 7 činie puol kola dokonalého vytvářejí půlkruh; s lcosÍmi prsními s hrudní kos.
tí(cumoss ibuspector is)  -  8sevtěIé.. .asetvrd ie spojíse a upevňujÍ se ( inferuntur
vel flrmantur) - 9 od u!štie oď rnísta, kde vycházejÍ _ 10 diele polúkolé část půIkruhu
(partem semicircli)

11 slušieť znamenati rnáš nríti na paměti, véděti - 12 uraženiňo porarrěného _
13 loskoÍ šelest; přékazu obt1Ž _ L4 u pomdcení při ohmatávání, při dotyku (ex tactu) -
75 nahnutie neb uehnutie žebra do unitřnosti vychýlen1 neboli ohnutí žebra dovnitř
(plicationis coste in interiora seu inclinationis)

t9kdgžbg.. .se sná lťkdyŽbysespoj i l i (s i inferunturve l f igurerr tur)  -  20 sÍiš-
Íán stlačen _ 2L mocÍ silou - 22 plné napraoenie úplné napravení (restauratio);
bg spomdhal pomáhal bys _ 24 tadg lÍm, tak - 25 zddueno polrmožděno (depressa) .
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27 baňku: nádobu užívanou k vysávánÍ krve zředěnýrn vzduchem bez otevřenÍ žíly
(ventosam); bez sekcinie: tj. bez naseknutí ŽÍly (sine incisione)

29 flastr náplast, obklad (emplastrum); múkg křeničíe moučku z cizrny (Cicer),
rostliny podobné hrachu (sarine cicercule) _ 30 mlgnníelro mlýnského; masÍťcís,
draganti, gumi arabici (lat. gen'): mastixu, tj. pryskyřice stromů pistáciových; tra.
gantu (Tragacantha), tj. ztvrdlého s|ízu z kmene a větví kozince (Astragallus); arab-
ské gumy, tj. klovatiny stromu akácie senegalské (Acacia senegal); dua lotg: asi
32 g - 3I mumie: tj. balzámu uŽívaného k mumifikaci mrtvých té|; rudg vlaské: čer-
vené hlinky (Bolus armena' Terra sigilata), uŽívané též k výrobě malířských barev
(boli armeni) - 32 podlé miesta uraženého kolem poraněného mista - 33 ruožený tú'-
žový; s miezkú se šťávou - 34 uuěž obvaž (pevně); rúškami s chomdči kúdelnými:
plátěných roušek se uŽívalo jako obvazů, kouďele místo vaty * 36 za tři dni po tři
dny

37 z žilg jattné neb slezenní: z Ži|y mezi malÍčkem a prsteníkem (Yena salvatella
n. salutis)' lrterá podle tehdejších představ, přejatých už ze starověku, souvisela
s játry a se slezinou (de epatica vel splenetica) - iJ[t neuražené: tj. opačné neŽ je zra-
nění - 39 glisterui ieho ďávej mu klystýry; naušaký den kaŽdodenně _ 40 čépkóu at
požtvti ať bere čipky (suppositoriun) _ 47 ústuuně nepřetrŽitě, neustále; do uturzenie
do ztvrdnutí, do zpevněni (ad firmationen); uznak naznak

43 se uturdi na miestě pevně sroste (facta maturatione) _ 44 bdeli (z bdelii, |at.
gen.' podobně dále): klejopryskyřice bdelium ze slromu myrhovníku afrického
(Commiphora africana), jtŽ se užívalo téŽ jako kadidla; opoponacis: klejopryskyřice
opoponax z některých druhů myrhovníku nebo moračiny(opoponax) -45 thuris:
kadidla (Thus)' tj. klejopryskyřice z některých druhů kadidlovníku; sanguinis
draconis: lýchodoindické dračí krve (Resina draconis), tj. pryskyřice z popinavé
rostliny Calamus draco _ 49 u procezeníe do procezeného roztoku; připtauuie. ,. k h{.
ÓanÍ umoŽňuje' ďává pohyblivost * 50 spoiente kosti srůst kosti (in conglutinatio-
nem) - 51" u přední v předcházející

( o : S LoŽENÍ  RUKY )

A pak pěsti ručné úd od prstóv aŽ d'o zápěstie máť v sobě osm kosti.
A jich čtyři súé zjednány u vrchu dvú kostí předloktie a druhé čtyři sú
spojeny s kostmi čtyřmi hřebene; a jsú spolu svázány. A tytoť kosti pěstné
nemají mozku v sobě pro jich tvrdost a hustost podstaty jich, ale kosti

5 předloktie majít mozk pro příčinu pravenú o kosti pažné. A kakž koli
v svrchní a menší kosti předloktie nenie znamenitý mozk, jakož jest
v spodní a větší, však jest v ní jakás řédkost neb pichavost' v němŽto
mokrost bývá nalezena jakoŽto mozk, a tak drží miesto mozku.

Po kostech pěsti zjednány sú kosti chřbetnie neb nicÍ pěstné, a těch
10 kostí jest čtvero. A jsút svázány s kostmi pěsti pro blÍzkost a spojenyt jsú

z druhé strany s kostmi čtyř prstóv ruky, ale ne s kostí palce. Neb kost
prvá palce veliká spojena jest s kostí svrchní předloktie na přehbi zápěstÍ,
a to proto, aby lépe a silnějie se hýbala, a také aby palec ten slušnějie se
čtyřmi ostatními prsty se spojil.

15 V každém prstu ruky jsúť tři kosti, kteréŽto vazadly jsú spojeny' a nad(depressa) *
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ty kosti i vazby zjednány sú žilny, kteréžto přicházejí od šesté sudy žilin
chřbetnice šijné... loktem i paŽí hýbají. A z těch žilin koncóv vycházejí
struny, jimižto prstové se hýbají' údové dolejšÍ, z nichžto jedna jest veliká
prostřed paŽe, takže její jeden diel jest v straně domácÍ, totíž v ruku,
a druhý diel na straně divoké, totiŽ z ruky. Á z těch žilin struny se dělé
hýbajície paŽi i rukú na rozličné strany. A druhá žilna jestit znamenitá,
jenž se chýlí na stranu divokú, totlž z ruky; a jestiť ztaŽena přes paži
i předloktie, od niežto rozličné struny pocházejí hýbajíce prsty v ruku
i z ruky.

Pak po těchto žilinách neb cévách zjednány jsú žíly zevné i skryté,
jichžto jedna dělí se od žÍly podpažnie aneb od Ži|y, jenŽ jest pod paŽÍ,
zevuje se, když jde přes plece paŽí po straně levé paže a přicházie k straně
svrchní lokte. A slóvet ta ži).a hlavnie, neb jest z ži|y, jejiežto jeden diel
jde do mozku a jej s údy jeho napájie, a ten diel údu paže krmí, a pro tu
příbuznost nazvána jest žÍla hlavnie. od té pažné ži|y pocházie jiná zřejmá,
kteráŽto jde přes strany paže, a po zevnitřnie strany rukú, a slóveť povraz
ruky neb paže, neb se zatočila tiem obyčejem, protož tak jest nazvána. od
žÍIy spodnie podpažné přicházie jiná žíla, a tať jde k kosti dolejší předloktie
ruky a dělí se mezi prst prstenný a najmenší; a tať jest nazvána spasenka
neb plicnice neb slezenice. A pak s pažné Žíly hlavnie a od pažné dolejšie
rodí a ukazuje se jedna žila, jenŽ jest na přehbi paže uprostřed. A slóvet
brunátná neb černá neb obecná neb mateřina na lidech churavých. A tat
posluhuje stranám vyšším i niŽším obecně, a protož tak jest nazvána. Pod
těmito všemi žilami jsúť cévky, tak že pod kaŽdú Žilú celú, zevnú neb tajnú,
jest cévka spojená s ní, zevná neb tajná. A z těchto cév neb sloŽení žilami
a cévkami a masa a z některých dielóv žilin čitedlných k jeho sloŽení činí se
kuože spodnie těch úclóv, jižto sú kosti oclěny' a pro diely žilin čitedlných
k s]ožení jeho činí se kuože svrchnie zevnitřnie čitedlná. A skrze ziejmé žt|y
údové zevní tudiež bÝvaiÍ krmeni.

1 pěsti ručtté údruka (atratom ,) _2 jich čtgři čLyřiz nich, tj. čtyři z osmi kůs.
tek zápěstních; sÚť zjedndng u urchu jsou uspořádány, napojeny na konci _ 3 hřebene
záprstÍ (pectinis manus) -4 mozku kostní dřeně (medulla); pro ftusÍosÍ podstatg pro
hustotu tkáně - 5 kakž koli ačkoli _ 6 v swchnt a menšÍ kosti předloktie: ve vřetenní
kosti1 znarnent.|ý patrný _ 7 o spodnt auětší: vloketní kosti; řédkost neb pichavo.sÍ říd-
kost nebo pórovitost; o němžto v čemž, kdeŽ - 8 rnokrosÚ vlhká hmotai držÍ miesto
mozku nahrazuje kostní dřeň (podle lat. tenet locum medulle)

9 kosÍi clúbetnie neb nict pěsÍné kosti hřbetní nebo dolní pěstní, tj. kosti zá-
prstní, počítané bez palce (ossa pectinis) - 11-12 kost prvú palce.. první článek palce'
patřicí rnezi kosti záprstní -72 na přehbi na ohbí _ 13 slušněiÍe lépe

75 oazadlg vazy, šlachami (ligamentis) - 16 vazbg vazyi žilng (d^|e též žiling)
nervy (nervi); ještě nejsou odlišeny od svalů; od šesté sudg žilín od šestého páruner.
vů (míšních\ _ t7 chřbetníce šiiné páteře (spondilium colli); z koncóu z výběŽků -
18 sÍruny snopce svalové (chorde); iedna iestvelikó prostředpaže: míněnysvalydvou-
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trlavý a trojhlavý _ 79 o straně domd.cí. na vnitřnÍ straně paŽe (irr parte ďomestica) -
20 na straně diooké na vnější straně paŽe (in parte silvestri); se děIé oddělujÍ se -
21 drufui žílna.. míněny svaly předloktÍ _ 22 se cttýlÍ směřuj e3 jestiť ztažena sahá

25 po žíIindchneb céutich po svalech (post musculos); žíl9 zeuné i skngté Ž1|y po-
vrchové i hluboké (vene manifeste et occulte) - 26 od žíIg podpažnie: jde o hlubokou
Žílu podpaŽní (a vena asellari) - 27 zeuuje se objevuje se, vychází na povrch -
28 žtla hlauníe: jde o Ž|lu na paŽL a předloktí (cephalica) - 30 pro příbuznost pro sou-
vislost; jind. zřejmd jiná povrchová, tj. Ži|apaŽrtí-37 a po zeuniIřnie a to (aŽ) po
vnější; pooraz provaz' tj. podle vzhledu (funis) -33 iind žíIa: tj. Žil'ana předloktí _
34 mezi prst prstenný a najmenši mezi prstenÍk a malíček (inter anularem et auri-
cularem digitum) _ 34-35 spasenka neb plicnice neb slezeníce: Ž71'a na hřbetu ruky (sal-
vatella seu epatica vel splenetica)' podle tehdejších názorů související s plícemi a
slezinou _ 37 bruruilnd neb černd, ne'b obecnd n".b mateřina: Ži|a v ohbÍ lokte (purpu.
rea vel nigra vel communis) - 38 sÍrancÍm ugšším i nižším horním i dolnÍm částem
těla - 39 cévkg tepny (arteria); zevnu neb Í linú povrchovou nebo hlubokou _ 4o z céu
z svalových vláken (ex musculis); z slolení žilami a cévkamí. ze spojení svalových
vláken s Žílami a tepnami (musculissiccompositis cumvenisetarteriis) _47zdie-
Ióu žÍIín čitedlných z částí citlivých vláken, tj. nervů (cum partibus nervorum
sensibilium) _ 42 kuože spod.nie podkožní vazivo (pellis); st7 oděng jsou pokryty -
43 činí' se... čitedlnd stává se citlivou; kuože surchnie zeonitřnie kůže povrchová
vnějŠÍ' tj. pokoŽka (pellis exterior) _ 44 údoué zeuní povrchová ústrojí

RHAZESovo  RANNÉ rÉKAŘSTvÍ

Bohaté zkušenosti slavného perského lékaře Muhameda Ebn Sacharjah
Abubekr Arrasiho (Rhazesa, kolem 850aŽkolem 920 n.l.) zprostředkovala evropské
medicíně proslulá lékařská škola v jihofrancouzském Montpellieru ve 12. století.
Rhazesovu lékařskou nauku tu přednášel a sepsal Vilém Roger de Cogenis, řečený
Vilém Burgundský (Ť 1180). Jeho výklady Rhazesa se staly základem pro rozšíření
Rhazesova učení i do jiných zemí. Do češtiny byly Vilémovy výklady přeloženy
a poněkud upraveny v první polovině 15. století. obsahují návody k léčení nejrůz-
nějších zranění a onemocnění.

Ze spisu vybíráme souhrnná pojednání o léčení otevřených ran (1. kapitola
1. dílu) a o pouštění žilou (34. kapitola 1. dilu).

o  RÁNĚ

Bývá druhdy rána, jenŽ jest rozpuštěnie celosti těla, nebo na kosti
slóve zlomenie, nebo tvrdé věci se lámají, na hlavě bez z|omenie lbi mečem,
palicí neb kamenem, tak však, Že nenie s bázni; nebo jestliže by se bál
o zlomení lbi, tehda by rána nad tiem neměla býti zavřiena, aŽ by dřieve
leb byla napravena.
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Přirozenie na leb málo masa jest přiložilo, protož v plti nemohú býti
rány hluboké, leč by rána byla napošík, totíž že by šla od vrchu dolóv
k ušima s kteréŽ koli strany hlavy. A ty rány často sú okrúhlé, a druhdy dosti
dolóv sstupují, a větčé nesnáz, kteráž na nichjest, ta jest, aby slušně byly
sšity. Jinak budú škaredÍ a mrzcí šrámové na těch miestech. Bude.li rána
podluhovatá neb nětco okrúhlá, bude šitie od jednoho kraje nebo konce
rány až do druhého, jakož se lékaři zdáti bude. NebudeJi rána velmi od-
lúčena, tehdy móž býti šitie napořád; pakli jest dlúhá nebo scházie dolóv
okrúhle, tehdy nemá aniž mu,oŽ býti šitie napořád, jakoŽ jesti obyčejno
na rukávč, než má býti s někakým zdálením stehu od steha, a tak, aby
vŽdy dva stehy měIa jednu nit; a to rozměř'iti ostavuje se opatrnosti léka-
řově. A ihned má přiložen býti prach červený, o němŽ dole poviem, nebo
prach kadidla nebo masticis, anebo sám prach z kadidla. Mistr tuto praví
o prostných praších. Viece chválil je neŽli smiešené, nebo řekl, že viece
platen jest prach k střielení, kterýŽ bývá z sanguine draconis neb z kadidla
nebo z mastice, nežli jiný prach červený, iehož jest mnohé sloŽenie nebo
smiešenie. A také řekl jest, kdyby nemohl jmien býti prach sanguinis dra-
conis, že sám z kadidla platen jest, kakžli nenie červený. To sem o<l něho
slyšal a před kaŽdým smiem svěclčiti. A protoŽ praví: Kdyby lékař ranný
neměl sanguinis draconis nebo 'svalníka rreb bolum, proto nemá raněného
opustiti, poněvadŽ samo kadidlo (muož býti nalezeno totiŽ v kaplici každé)
mnohé jiné zastává, jakožto miestem a časem mohú imieny býti, potřebné
věci, než v núzi, na niežto viece zá|eži.

Malý knot buď vloŽen, ale třetí clen, aneb když se rána stulí, pozne.
náhlu buďte vytaŽeny niti a opět buď naloŽerr prach červený. Pakli třeba
bude hnój zaroditi v ráně, vlož na ni embrocam, totÍž flastr z listie a kořenie
omaštěného. To jrtréno embroka jcst jméno ranných lékařuov a jestiť též
jako u ranného lékaře kataplasma. A bývát embroka z listie býlenie a zko-
řeniě, sádla a tukóv, másla a oleje. Druhdy z některých semen, jako
semene lněného, sena řeckého, a druhdy z múky ječné nebo pšeničné
a z podobných věcí. Ale tuto jedno dvě pokládá, dvě embroky k zarozeni
hnoje v ráně. Ale ne kaŽdé ráně jich třeba, než tu, kdeŽ se málo rodí hnoje
v ráně. A znamenaj, což kolivěk hnój zarozuje v ráně, tot také zarozuje
v nežidu nebo v hlíze. A zasc také věz, že každá bylina' buď z přirozenie
horká nebo studená, když jest toliko teplá, hnój zarozuje; i také sama voda
teplá též činí. Avšak některé jsú věci zvláštnie a silnějie to činie. Proto
sem to řekl, zdali by kto nemohl mieti těch věcí všech, kteréž sú popsány,
tehdy jednú samú z těch věcí učiní embroku takovú: sémě lněné a sémě
sena řeckého, svařená v oleji dřevěném až do vysmaženie oleje, a to klaď
na miesto. Druhá embroka: sléz a vysoký sléz lluďte vařeny u vodě a pak
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vysáknúc vodu ztlučeny buďtc s starým sádlem nesoleným; a ta embroka
teplá má býti přikládána.Pakli by k vóli mistrově všechny věci mohly býti
jmieny, aby nebyl vidien, by přieliš prostými věcmi léčil - mezi mnohými
počestnými muži druhdy někteřÍ chytrý a nerovný bývá shledán, kterýŽto
počna pohrdávati vtipností mistra svého, protoŽe prostými věcmi léčí, a pro
t akové druhdy slušie něco nesnazšieho čirriti -, buď udělána embroka taková:
Vezmi slézu - sléz obecní velmi jest potřebný rannému lékaři v embroky
mastech a 1' podobných věcech, a také kdyžt raněný zatvrdne v Životě;
tehdy bývá z nich, z ze|é a z listie řepného s málem petruŽele a kminu pol.
ského a s tučným masem vcpřovým, přidartúc několiko listóv tithymali,
skočcových, větčého skočce, aby viece obměkčilo _ a druhého slézu a parie.
tarie, totíŽ den a noc. cymbalarie, totíž zvonečkové, a listie sena řeckého.
Ty všecky věci buďte ztlučeny s sádlem a potrrm s červeným vínem anebo
i také s vodú, podlé rozličnosti času v roce' u malého ohně budte vařeny
a ústavně lopatkú hýbánv' ažť i zhústne. A tý embroky poŽívaj lékař.

A když rána dobře se vyhnojí a počne celeti, máť ujímáno býti knota.
To jest obecné, kdež koli vkládán bývá knot, že jeho ponenáhlu má býti
rrjímáno, až i ovšem jeho třeba nebude.

7 d.ruhdg ttěktly; rozpušlěnie celosÍi p<rrušerri celistv<isti -2nebo neboť _ 6 podluho-
uaÍd podélná (sečuá) _7 přirozenie přlroda; o plti v kúŽi - 8 nopošík napříč, šikmo -
9 k ušíma (duál) k ušírn _ 1o dolóu sstupuit jdou do hloubky - 72 nětco okrúhlti čás-
tečně okrouhlá .- 13 odlúče,na rozevřena _t4 napořdd souvisle; .schtizie dolóo okrúhle
je okrouhle zahnuta _ 15 aniž muož ani rremůže; jesti obgčejno je obvyklé _ 16 s ně-
kakým zdalením s určitou vzdáleností _77 abg mdla (duál) aby měly; ostavuje se opa-
ÍrnosÍi ponechává se péči _ 19 prach kadídla: zaschlá klejopryskyřice různých druhů
kadidlovníku1mcsÍicís (lat. gen.) mastixu; v. pozn. 30 na s. 555; Mistr: mistr Vilém
Roger de Cogenis _21 prach k střielení prášek utišujícÍ prudké ,,střílivé.. bolesti;
z sanguine d.raconis (lat. ablativ) z <lračí krve; v. pozn. 45 na s' 555 _23 kdgbg nemohl
imien býti kdyby nebyl po ruce _ 24 kakžIi ačkoli, třebaže - 25 smiem soědčiti odva.
žuji' se potvrditi; Iékař ranný chirur$ _2b soalntka.. mínčrr svalník větší (,,ranné ko.
řeni..)' tj. kostivallékařský; lolum (lat. akuz.) červenou hlinku; v. pozn. 31 na s.
555) * 27 v kaplici r.kapličce _28 zastduó nahrazuje; mieste'm a časem podle místa
a času

30 Á.noÍ: knotu se uŽÍvalo jako drénu vkládaného do rány; se stult stáhtre se -
I]! naložen přiložen (na ránu) - 32 hnói zaroditi způsobiti, vyvolati hnisání; ertbrocam
(lat. akuz., nom. embroca, dále též. č. embroka, z řec. embroché) náplast, léčivý
obklad' zvl. prozahŤátí_34 kataplasma (z řec.): obklad ze směsi rostl innýchprachů;
býlenie bylin _ 36 senc řeckého: rostliny pískavice řecké seno (Trigonella Íoenum
graecum) _ 37 jedno jen -38 se rodt vzniká _ 3s hnói zarozuje vyvolává hnisání _
40 o hlíze ve vředu, v abscesu _ 40.4t buď z přirozenie' horkd nebo studena at je od
př'írody horká nebo studená; jednotlivé byliny měly ptrdle tehdejších názorů (po-
dobně jako všechna ostatní příroda) stupně teploty podle toho, který ze čtyř pří-
rodníců Živlťr v nich převláda| _ 42 též tot.éž _ 44 iedru1sarnú jen z jedné - 45 u oleji
dřevěném v olivovém oleji - 46 sléz augsoký sléz s|éz léčivý a proskurník lékařský,
lit l. ibiš _'N7 u1ssóknúc oodu když se z nich v.v-suší vorla; ztlučeng roztlučeny _48koó-
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I imistrově podlepřánímistra_49abgnebglv l iL ien,bg. . . léči| abyse nezdá lo,  Že lé.
číš _ 50 někteřÍ chgtrý a nerovnÚ některý lstivý a nesouhlaslcí _ 51 uÍÍpnosÍí dů-
myslem, chytrostÍ _53 slézobecnt: patrně sléz léčivý; U embrokg mastech v mastech
užívaných ve formě náplasti _ 54 zatvrdne u životě trpÍ zatvrdnutím střev, zácpou -
55 kmtnu polského kmÍnu lučnlho n. kořenného _56 přidadrlc s přidánilm; tithgmali
(lat. gen')' skočcových: pryšce skočcového (Euphorbia lathyris) _ 57 větčého skočce:
skočce obecného (Ricinus communis); abg obměkčíIo aby působilo projímavě; druhé-
ho slézu: tj. vysokého (v. pozn. 46); parietarťe (lat. gen.), totÍž den a noc: drnavce lé.
kařského (Parietaria offlcinalis) _ 58 cgmbalarie (lat. gen.), totíž zvonečkové: zvěšince
zednÍho (Cymbalaria muralis) -60 podlé rozličností času o roce podle různých ročních
období _ 6l ústaoně... hýbdng neustále míchány; požtuaj pouŽívej

62 se oghnoiÍ vyhnisá; celeti zace|ovati se; mdt uiÍmd'nobýtiknota má být zmen.
šován drén _ 64 oušem ne- vůbec ne-

o  Z A T  Í N A N Í  Ž n -  A  C E v

Sšitie, zatinat| připalevati příslušie na ranného lékaře. o šití ran i žil
praveno jest již tuto. o zatinarLi ži| a cev, skrze něŽto mnohá dobrodienie
i mnozí lékové bývají dáváni tělóm lidským, tuto krátce slušie věděti.
A najprvé o žilách, kteréžto zatináme pro bolesti a vady hlavnie, tuto slušie
věděti, Že žíI zatínanie mnoho pohodlé tělóm lidským činí, smysly ostří,
parnět pevní, rozum čistí a jasní, studenost všeho mozku v hlavě skrovní,
mozky kostnie zahřievá, játry' slezen a plíce odzaměstnává,údylehčÍ,krev
přirozenú čistí, nepřirozenú vyhánie, bolest hrudi vyrývá, hlas jasní, od
zimnic zachovává, zdravie chrání, jestliŽe, jakož má se dieti, děje. A protož
při zatínaní Žil mnohé slušie spatřiti věci zvláštie, z níchŽLo tři sú přednie,
totíŽ síla, věk a čas: síla, jestJi mdlý neb mocný; věk, jest.li dietě čili
starý _ neb nižšÍm dvanásti let nesluší púštěti a též starým nemá býti
púštěno, leč by byli mocní a teplí. A také máš na tom šetřiti času, nebo
v času náramně studeném neslušie púštěti; ataké ve dnech psích nepúštiemy,
a ti se počínají od dní červnových aŽ do měsiece záři. A. máš dále věděti,
Že když v žilny mokrost vnikne škodlivá, přikládaj na ně flastry rozpúštivé
a vysušivé, v nichžto kladeny bývají věci posilivé ži|ny. Pakli v Žilách
a v cievách bude mokrost škodlivá, slušie posíliti jatr věcmi poživujícími
a přitahujícími a pichóv odvieravých, L též a týmž obyčejem má se dieti
o žaludku. Protož pro bolest hlavní a hrdla obecně zatínámy žílu hlavní
na pravé neb levé ruce. Jest-li bolest a nová příčina, jestJi třeba púštěnie,
tehdy púštěj z té ruky, na jejiežto straně jest bolest. Pakli jest příčina
vetchá, tehda púštěj z té ruky té strany, v niež bolesti nenie, leč by byla
bolest z jedovaté hlízy neb uhryzenie jedovatého zvieřete; kd'ež také z téŽ
strany má hned býti na počátku púštěnie. Pak pro bolest týlu hlavy zvláště
zatínámy Žílu prostřed čela prostě položenú. A tuto zvláštnie věci nebo
lékové neujímají ni utrhají moci obecným lékóm, totiž aby toliko zvláštní
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lékové platni byli, a ne obecní; nebo obecní platni jsú, ale zvláštní viece sú
platni, ale obecní šíře sáhaji. Pak pro bolest če|a zatlnáme žílu mezi dvěma
obočíma aneb na konci nosu. Pro túž příčinu viděl sem v Montpesoláně,
ano tu žťru zatinaji na témž miestě mistru Šalomúnovi, a coŽ z nie vychá-
zelo, byla pravá kolera. Pak pro maní a melankolí a vetché nernoci očl
zatínámy dvě žíle na hrdle; ješto slovúvProvincí,,mnišie šerého zákona,,,
pro ty příčiny obyčej mají často púštěti ztěch žil. Pakli pro veLchý rreduh
přicházejí slzy a mokrosti do očí skrze ži|y zevnitřnie, zatínáme proti Žilám
i cievám, kterež sú na če|e až do úst a od ucha do ucha; a hned připaluj.
Avšak kdyŽ zatinámy cievy, bývá tok veliký krve, tak že nemóž býti
staven Ieč připálenim, neb ta krev jest velmi horká a nesnadně se ssedne.
Pak pro bolest Židovin a očízatínáme dvě ži|e,kteréŽ sú za ušima. Pak pro
vlhkost nepřirozenú dásní a zubin a vady úst zatínámy <lvě žíle pod jazy.
kem. Pak na ruce dr'ě žile zatínárne: jednu pro otok plic a druhú, podlé
najmenšieho prstka, pro otok sleziny. Pak medianu zatínámy pro neduhy
plicné, jako pro dušnost a zacípanie a pro bolest prsí, pro sen v dusu a pro
vadu srdce. Také proLi dušnosti spomálrá mezi plecoma baňkami púštěnie.
Také mají požívati lékuov počistivých a spomáhajít letkvaři, kteréž při-
lípavé mokrosti rozpúštějí, kteréŽ dělají z kosatce a lebéclky červené;
a maji přikládati k jich hrudem pytliky s kořením a mazáni býti ostrými
léky. A tykve mají jim miesto baněk na prsi býti přisazovány; a mají
skrovně živi býti. .fěm spomáhá syrup squilliticus a ocet squilliticum.
A druhdy spomáhá blívanie a ženám zbúřenie nemoci jich měsiečné a pa-
nenský žíly otevřenie. Pak Žíla jatrnie zaÍata bývá pro bolest jatr a Želudku
a nežit plecný. Pak žíla na kostrci clrřbetnice zatata bývá pro chřbetnice
a všeho chřbetu neduhy. Pak na stehnu, lýtkách i na nohách zatináme žil.y
pro bolest ledvin a měchýře a pro dnu pažní i stehennÍ i nožní a zkrácenie
žilny; a pro otok na holenú i na nohách a pro nedostatek nemoci ženské
a početie. Pak Žíle dvě na palciech nožních zatínáme nožíkem ostrým pro
dnu a mnohé neduhy. Pak dvě ži|e mezi najmenšími prstky nožnimi zati-
náme pro neduhy měchýř'e a úduov plodných. Pak dvě žíle pod články za.
tínáme pro bolest nárokuov a stavení vody.

Nadpis: o zatinanÍ- žiI a ceuo pouštění krve z Žil a z tepen - 1 sšÍÍic sešití; přl-
palevati vypalovati nebo zastavovati krev přiloŽením žehadla _ 4 pro bolesti a oadg
h laun ie  probo les t ianemoc ih lavy_5pohod lé. . .čínÍ úlevu p ř inášÍ_6 peoní upev-
ňuje; sludenosl... slcrounÍ prostydlost zmenšrrje, mírnl - 7 mozkg kostnie kostnÍ dře.
ni; slezen slezinu; odzaměstndud. zbavuje přeLíŽenÍ _ B vgrýuti odstraňuje _ 10 spaÍři-
ti uěci zuldštie pí'ihlédnout k zvlášť drlležitým věcem _77 mdlý neb mocný slabý nebo
silný - 72 nižšim mladším . 13 teplt mající normálnÍ teplotu krve; šeÍřitÍ času dodr-
žovatí vhodný čas _ 14 ue dnech psÍcň v letních vedrech (lat. dies caniculares) _
76 a žilng do vláken svalových, do svalů; moktost ... škodliuti škodlivávláha, tj. nad-
měrné tělesné šťávy' které byly podle tzv. humorální patologie Hippokratovy pří-
činou některých druhů onemocnění1 |Iastrg rozpúštiué a ugsušiué náplasti rozhánějÍct
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a vysušujÍct - 77 posilivé posilujict _ 18 ioÍr (gen. pl.) játra; požiaulícímť vyŽivujícl-
mi - 19 přitahujíctmi tj. krev' prokrvujÍcími; pichóo odoieravých otvírajících póry _
20 žÍIu hlavnt žílu na předloktí (Vena cephalica) - 21-23 nood... uetchd. akutnÍ... za-
staralá, chronická _24 z jedouaté hlízg z vředu působlcího nákazu (zvl. morovou);
z ultrgzenie z kousnutl _ 26 zvldštnie speciální _ 27 neujímaií ni utrhaií mocí nezesla.
bujÍ ani neubirají účinek; obecnlm obecně užívaným -29 štře scÍhaiÍ mají širší okruh
působení - 30 u Montpesoltiná (lat. Montpesolanum) v Montpellieru (v již. Fran-
cii)' kde byla ve středověku proslulá lékařská škola - 32 praud lcolera: tekutina,
ztotoŽňovaná podle bumorální patologie se Žlučl; pro mani (lat. mania) pro náhlé
pominutí smyslů (přičítané vniknutÍ par do mozku); pro melankolí (lat. melan-
cholia) pro trudnornyslnost způsobovanou tzv. kalokrevností (n' černokrevností) *
33 o ProuincÍ (lat. Provincia) v Provence (ve Francii); mnišie šerého záltona dornini-
káni'jejichŽřeholepředpisovala kutny z nebarveného sukna _ 35 skrze žtlg zeunitř-
nie povrc.hovými žilami; proti žildm i cieudm.. . : míněny větve Žíly lÍcnl - 39 židovin
skrárrí - 40 zubin zubnÍch lůŽek - 4L pro otok plíc pro zánět plic _ 42 medianu žLIu
v ohbt lokte (Vena mediana cubiti) _ 43 pro zacÍpaníe pro zahleněn11 pro sen v dusu
pro dušení ve spánku _ 44 mezi plecoma (duál) mezi plecemi, rameny; ĎaňlcomÍ.. skle.
něnými nádobkami, užlvanými k vysávání krve pomocÍ zahřátého vzduchu (bez
otvÍrání Ž1|) * 45 počistiuých čistícíclt; letkvaři léčivé odvary; přilípaué ÍnokrosÍi usa-
zující se nadbytečné šíávy - 46 z kosatce: tj. z kosatcového oddenku; z lebédkg čer-
oené z ďobromysli obecné - 49 sgrup squillitícus a ocet squilliticum (|aL. nom.) sirup
a ocet z mořské cibule (Scilla maritima) _50 bltuanÍe zvracení; zbúřeníe nemoci mě_
sÍečné vyvolánÍ menstruace; panenský žtlg Ží|y růžové (začLná u vnitřního kotníku) -
57 žtla jatrníe: mlněna ŽLl'a na hřbetu ruky (srov. pozn. 37 na s. 555) _ 52 žtla na
kostrci chřbetnice Ží|a na kostrči páteře, Li. Žíl'a křÍžová - 54 pro dnu.. pod pojmem
dny (pakostnice) byla zahrnuta i různá jiná onemocnění (srov. pozn. k nadpisu na
s. 569); zkrd'cenie žilng zkrácení špchy' svalu - 55 naholenú (duát) naholenÍch_
58 t1duou plodnlch pohlavnÍch orgánů; pod čIdnkg pod kotníky _59 ndrokuoD varlat;
pro staoení vodg pto zamezen1nadměrného tvoření moči

o DvANÁcTI  ZNAMENÍCH

Ye středověkém lékařství uplatňovala se na základě soudobých kosmologic-
kých názorů o souvislosti věcí hojně i astrologie' Zv|áštni význam měla astronomie
a astrologie pro určení doby' kdy je vhodno pouštět žilou. Podle znamení zvěro-
kruhu, a tedy podle ročních období, která jim odpovídala' určovalo se jednak to,
zda je v daném období vůbec vhodné pouštět žilou, jednak to, které části lidského
těla jsou ovládány jednotlivými znameními zvěrokruhu.

Pro snazší orientaci kreslily se lidské figury s označenÍm, která znamení zvěro-
kruhu jsou rozhodná pro jednotlivé části těla (srov. vyobrazení37\.

o PÚŠrĚxÍ

Když pak opět chceš věděti, kdy bude dobré púštěnie z Žil. anebo zlé,
tehdy máš znamenati zvláštnost dvanádcti znamení a také údy člověčieho
života, ještot sú dvanádcti znamení přispojeny.
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Skopec  p r vn i e  z namen i e

Skopec jest prvnie znamenie: dobré, horké a suché; spuosoba ohně.
Jemu jsú přispojeny hlava' oči a jiné strany hlavy. V tom znamení jest
dobré púštěnie na všech údech Života kromě hlavv. Také jest zapověděno
baňkarni púštěti na šíji.

D r uhé  znamen i e

Býk jest druhé znamenie: zlé, studené a suché; spuosoba země. Jemu
jsú přispojeny šíje s hrtanem. V tom znamení jest zapověclěno púštěnie,
ale stromy štěpovati a vinohrady jest dobré.

T ř e t i e  z namen i e

Dvabližnec jest tř.etie znamenie: zIé, horké a vlhké; spuosoha větru
anebo povětřie. Jemu jsú přispojeny ramena, lokty a ruce. \r tom znamení
jest zapověděno púštěnie z rtrk.v.

Č t v r té  z namen i e

Rak jest čtvrté znamenie: prostřednie, to jest ani velmi zIé, ani velmi
dobré, studené a vlhké; spuosoba vody. Jemu jsú přispojeny plíce, prsi
a žebra, žaludek a slezeno. A někteří múdří závidie púštění a zapoviedají,
když měsiec jest v znamení rakovém.

P á té  z namen i e

Lev jest páté znamenie: zIé, horké a suché; spuosoba ohně. Jemu jsú
pŤispojeny srdce, chřbet a oba boky. V tom znamení jest zapověděno
púštěnie.

Šes té  z namen i e

Panna jest šesté znamenie: prostřednie, studené a suché; spuosoba
země. Jemu jsú přispojeny břicho a třeva. Tu také o púštění zmienky mistři
nečinie, ale rozsievati a orati v tom znamení jest dobré.

Sedmé znamen i e

Váha jest sedmé znamenie: dobré, htlrké a vlhké; spuosoba větru
anebo povětřie. Jemu sú přispojeny ledvie, pupek a sporlnie strana břicha.
A kdyŽ měsiec v prvnierrr prostředku jest, tehda jest odpuštěno púštěti.
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o smé znamen i e

35 Štír jest osmé znamenie: prostřednie, studené a vlhké; spuosoba vody.
Jemu jsú přispojeny nádoby hanby, zadek, klúby i s měchýřem. A když
jest měsiec v drrrhém prostředku, tehcly někteří múctří chválé púštěnie.

Dev á té  z namen i e

Střelec jest deváté znamenie: dobré, horké a suché; spuosoba ohně.
Jemu isú přispojeny kosti a chřbetná kost. V tom znamení dobré jest
púštěnic.

De s á té  z namen i e

Kozorožec jest desáté znamenie: zlé, studené a suché; spuosoba země.
Jemu jsú přispojeny kolena a čiešky,ješto jsú na kolenú. V tom znamení
jest zapor'ěděno púštěnie, ale rozsievati a štěpovati stromy jest dobré.

. I e den ád c té  z namen i e

Vodnář jest jedenádcté znamenie: prostřednie, horké a vlhké; spuo-
soba země. Jemu jsú přispojeny strany od kolenú až do hleznóv. V tom
znamení jest odpuštěno púštěnie.

Dvan ád c té  z namen i e

Rybnář jest dvanádcté znamenie: prostřednie, studené a suché; spuo.
soba vody. Jemu jsú přispojeny podešvy na nohách. A múdří nechválé ani
hyzdie v tom znamení púštěnie.

A jest znamenati to všecko, ješto tu od žil púštěnic a od času' r' němŽ
jest dobré anebo z|é' jakoŽ pověděno jest. I jest zvláště rozuměti po běhu
Měsiece, ale ne jiných planét. A take o zdravých ve zdraví se chovati, ale
nezdravým a potřebným žádný čas nenie uložen. Protož takovým lidem
potřebným netřeba čakati času ani znamenie, v němž dobré anebo zlé jest
púštěnie, ale když potřebie, tehcla púštěti ve jméno t:ožie.

2 znamenati uvědomovati si, rníti na paměti; úd'g čIouěčieho žiuotaústrojílirlskó-
ho těla _ 3 sú přispojeng souvisí _ 4 Skopec Beran - 5 spuosoba oňnd povaha, cha.
rakter ohně; podle názoru, Že všechna hmota se skláclá ze čtyř přírodních živlů
(ohně, vzduchu, vody a země), z n\chž některý převládá (srov. pozn.49 na s.538)-
6 sÍrang části - 8 baňkami púštěti vysávati krev pomocí baněk, tj. speciálních sklc-
něných nádobek (bez otviráni ži|) _ 14 Dvabližnec BliŽenci; uětru anebo pouětříe vzdu-
chu - 18 ptostřednie smíšené, nevyhraněné - 20 slezeno slezina; múdří zdoidie púště-
ní mudrci, učenci nepřejí pouštění, nctloporutiují pouštět _28 třeua střeva - 32 leduie
|edví, vnitřnost'i - 3lJ v pruniem prostředku: tj. r'první čtvrti; odpuštěno tlovtlleno -
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36 nódobg ňanĎy pohlavní orgány; kltlbg í s měchýřem: míněny buď kyčle s močovým
měchýřem, nebo varlata s šourkem -37 u druhém prostředku: tj.vetřetíčtvrti-
40 chřbetnd kosÍ páteř _ 48 do hleznóo po kotníky _ 57 Rgbnóř Ryby - 52 pod'ešag na
nohdch chodidla - 53 anÍ hgzdie ani nezamÍtají

54 od žiI púštěnie a od času o pouštění Žilou a o čase _ 55 po běhu Měsiece pod|e
pohybu Měsíce _ 56 take tak (platí) - 57 uložen stanoven, vymezen

F .RANTIŠKÁN APATÉKÁŘ

Pro rozšíření česky psaných lékařských pojednání v 15. století a tínr pro laici-
zaci a demokratizaci vzdělání v oblasti přírodních věd je charakteristická práce
neznámého františkána, zvaného v literární historii Františkán apatékář. Jeho dílo
doplňovalo populární sborník lékařských poučení, který qyrostl kolem některých
zčeštěných pojednání Křištana z Prachatic a byl nazýván ,,Jádro... Vedle Jádra je
kompilace Františkána apatékáře největšim a nejrozšířenějším českým lékařským
sborníkem 15. století a byla ještě dlouho později opisována. Mezi Jádrem a sbor-
nÍkem neznámého františkána jsou některé shody a není vyloučeno, že uspořádání
obou těchto překladových kompilací je dílem jediného autora. o neznámém františ.
kánském mnichu - apatékáři nevíme nic víc, než že působil v Krumlově a v Brně
jako správce lékárny františkánského kláštera někdy kolem r. 1440.

( o  z D R A v Í  L I D S K É M )  .

S boŽí pomocí ktož chce dlúho živ býti' takto učiň jako tento mistr
Agvin tak řečený etc. PravÍ zajisté, že kdyŽ člověk šesteru věc činí, že
bude s boží pomocí dlúho živ a zdráv. Prvá dobrého povětřie hledati a zlého
se varovati. Druhá jest skrovnost v napití a najedení, aby to bylo čisté
a zdtavé. Třetie od otpočívanie ložnieho a múdrého hýbanie a tvým živo-
tem oblovánie. Čtvrté vhod spáti a vhod bdieti. Páté, aby se choval, aby
nebyl tvrd v životě ani velmi měkek. Šesté, aby se choval přielišného veselé.
Tot jest těch šest věcí; ktož je má na paměti, bude dlúho zdráv. A protoŽ
o každé věci ten mistr zvláště učí, kterak má činiti, a teď vykládá o těch
šesti věcech.

Na j p r vé  o  pově t ř í

Najprvé o povětřÍ tak praví: Všelikého povětřie nejasného a nečistého
se chovaj, leč buď smrduté neb nesmrduté. A proč? KdyŽ jest jasné, zákon
jest ráno vstávati, a kdyŽ jsú mrazové a mračno, zákon jest dlúho spáti.
Varuj se smradu bahenného neb z močidla a mršieho, neb od toho se za-
rozují tajné nemoci v životech šlechetných. A protož, ktož chce ten smrad
od sebe zapuditi, ten drŽ oman před jazykem.
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o  j e den í

o druhém, to jest o jedení a o pitÍ, učí, aby člověk vždy málo pochodi
aneb pojezdil' a kdyŽ příde žádost k jedení, ihned jez a nedli; a vždy vstáti
od stola málo lačen jsa. Také žádného ovoce na čtítrobu nejez, a to pro
jeho náhlé požitie a v hnuoj obrácenie. Ale po krmiech muožeš jiesti aneb
hrýzti, ale skrovně. Také se vŽdy držeti dobrých krmí, jakoŽto jsú kozlenci,
kuřenci, kuroptvy, baŽanti i jiné maso' když svój čas má. Také varuj se
studených krmí. od mléka na žádném obědu a ryb aby nejedl, neb to praví
mistr Avicena, že člověk často od toho malomocen bývá. A také když se
napieš, a na to pitie nic nejez,leč by se velmi chtělo, a to učiň skrovně;
také pitie bývá z pomyšlenie. Také vody na lačný Život nepí, nebo všecku
Žádost k jedení uhašuje. Také pitie vždy čisté píti, a kalného se a slévaného
a podčepie varovati. Také na sytý žaludek nespi mnoho, ale radím se kaž.
dérnu procházeti. Také věz: čímť jest lepšie pitie, tiemt jest hrred poŽívati
škodnějšie. Jakož praví mistr Avicena, Že to silné pitie porazí nepoŽitečné
krmě svú mocí, a tu Životu uškodí. Také v létě mrroŽete jiesti studené
krmě, ale ne vždy, ale v zimě vŽdy horké. Také se na plný Žaludek nemyti,
ani po |ázni brzo jiesti, neb žaludek v lázni své přirozenie ztratí, pro roz-
ličné věci toho požiti nemuoŽ. Také v rozličných |áznách nemyti se, neb so
ocl toho mnohá nemoc stává.

o  hýban í

o třetienr, o lrýbaní: a tak mnoho choděnÍrn aby sobě neuškodil člověk
rra hýbaní, ani mnoho chodil úsilně, ani jezdil, ani skákal, ani běhal přieliš.
Nebo také těžké vichtovánie duši ven pudí. Také slušie skrovně pokornu
býti' aby r' obém měl prar'ú smieru, aby ani právě odpočíval, ani sebú
náramně hýbal.

o spání

o čtvrtém, to jest o spání, učí, aby vždy včas lehl, to jest kdyŽ mrká,
a vždy na pravé ruce učinil sen prvý. Potom líbí-liť se, muožeš se na levú
ruku obrátiti. Také ve dne dlúho nespati, a najviec, když žaludek jest
prázden, jako v nešporní hodinu, nebo se od toho stává studená nemoc.
o tom mistr Ipokras praví: Sen jest jako smrt obecen. Také aby v noci
neběhal a dne nezameškal v jeho diele. Také na chřbetě, tak mním, aby
nespal, neb od toho se stává padúcie nernoc'

o  t v t ' d o s t i  a  měkko s t i  v  Ž i v o t ě

o pátém učí, aby tvrrl ani měkek byl v životě. Aby se také horkéhcr
po větřie choval, nebo pro veliký pot bude měkek. Také máš se r'arovati

55 vel iké zimy, nebo svieže mokrost a tudy Žaludek bude tvrd.
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O D

o  vese lÍ  :

o šestém, o veselí a o smutku učí. o smutku a o veselí takto učí mistr
Galienus: Varuj se přielišného veselé, nebo velikým veselím srdce se otevře
a duši vypudí. o tom praví mistr dřieve řečený, Že viděl jest, že jeden
směje se, i umřel jest. Také stává se od velikého hněvu neb od velikého
smutku, neb srdce tudy raní od smutku mdlé; odtud se stává nemoc. o tom
praví mistr Avicena: veliké radosti se chovati a přielišnosti; a také smutka
přes noc ostaň.

Tot jest těch šest věcí, na nichŽ každého čIověka zdravie zá|ež|, a jest
vybráno z knih lékařských krátkými slovy.

1misÍr Again: patrně rnÍněn Pavel AigÍnský (Paulus Aegineta), nejznámějšt
lékař byzantský (7. stol. n. l.)' jehož rozsáhlé dilo (hlavně kapitola z chirurgie) bylo
ve středověku velmi ceněno - 3 poaělřÍe vzduchu _ 5 oc otplčtuaníe ložní'ehr o odpo.
činku na |oŽí; od m'Llréhc hýbeníe o rozumnéne pohybu; otl žiootem oblood.nie o lom-
cování, prudkém pohybovánÍ tělem - 6n. čturté..,, ptÍté atd.. za čtvrté, za páté -
6 uhod ve vhodný čas; abg se chooal aby ses chránil - 7 abg nebgl tutd u životě abys
rretrpěl zatvrdlost1 střev, zácpou; měkek měkký

13 Ieč buď at. je; aikon iesÍ je třeba, má se - 15 zmočidlaz|olŽe, z močálu;
se zarozuji vznikají - 76 šIechztný:h ušlechtilých - 17 om1n.. omln pravý (Inula hele.
nium), jehož odtlenky majÍ arometický zápach, působící na sliznice dýchacÍch cest

20 žddost k iedeni chuť k jídlu; nedli neotálej, neodkládej - 2l na čtÍtroóu na lač.
rrý Žaludek _ 22 pro ndhlé požitie a u hnuo j obrdcenie pro příliš rychlé strávenÍ a pro za.
hnÍvání _ 23 ltozlencí, kuřenci kůzlata, kuřata - 25 na obědu při j ídte - 26 mistr Aoi-
cena: Ibn Sina (980-1037)' arabský Íllosof a lékař (lat. zvaný Avicenna), jehož základ.
ní lékařské dílo v 12. stol. přeloženo do latiny, byl velkou autoritou ve st'ředověku;
malomocen býud: ma|omocenstvÍ (lepra) začíná mnohdy zaŽívacími potíŽemi, a proto
se soudilo, že pocház| z potravy, zv|' z tyb - 28 z pomgšIeníe z pomyšlení na nápoj '
tj. bez skutečné potřeby - 29 uhašuie kazí, bere; sléuaného slivek - 3a podčepie poď-
čepků, kalu na dně suďu -32 porazí nepožilečné krmě roz|oŽí nestrávenciu potravu -
35 přirozeníe přirozené schopnosti _ 36 požÍti stráviti

40 na hýbaní při pohybui t1silně s vynaloŽením úsilí, námahy _ 47 oichtouánie
(z něm. fechten - šermovati' zápasiti) zápolenl, závoďěni; duši ven pudí přivodÍ
srnrt; polcornu býti býLi ukázněný - 42 prauú smíeru správnou mitu; prduě náIeŽLlé,
hojně

45 mrkd. smráká se - 46 sen spánek _ 47 najoÍec především - 48 a nešpornt hodi-
nu kolem páté hodiny odpoledne, kdy se konaly nešpory, tj. večernÍ' pobožnost; sÍu-
ďend nemoc zimnice - 49 rnťsÍr lpokras: Hippokrates (asi 460.377 pi'. n. l.), řecký lé-
kař' jedna z největšich středověkých lékařských autorit; oÓecen společný (lidem) -
51 padúcie nemoc padoucnice

54 bude měkek změkne - 55 soieže zaďtžLi mokrost 
'vláhu, 

tj. žaludečnl šťávy;
bude turd zatvrdne

57 místr Galienus: Galénos (131.201 n. l.), řecký lékař, vedle Hippokrata jedna
z největších lékařských autorit středověku - 58 srdce se oteuře: podle středověkých
pŤedstav bylo srdce sÍdlem duše - 62 přťelišnosÍÍ přehnanosti, přepínáni - 63 osÍcrl
zanech, zbav se
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PAKOSTN ICE  NEBO  DNA

Paralisis, ta slóve nemoc pakostnice aneb dna. A ta nemoc stává se
ráda od studenosti, od hněvu a od přielišného jedenie a pitie. Také od
smilstva a někdy, Že jest člověk raněn v ži|y aneb když se žíly zacpají,
a tak se v hromadu srostú, tak horkosti od srdce k jiným žI|ám a úduom
přinésti nemohú a od toho budú žíly studeny a mrtvy. Právě jakoŽto vídá-
me v trúbě, ješto jí vodu vedú, když se vprostřed zacpá, tehdy druhým
koncem nemuož voda jíti' takeŽť se Žilám stává. KdeŽt neb kdyžt se za-
cpají, tehdyt nemohú horkosti a vlaŽnosti mieti, ješto člověčie zdravie na
tom záIeŽi.

T a k t o  j emu  s pomoz

JestJi nemoc od přielišné krve a v pravé straně jest, tehdy máš púštěti
na levé ruce. Takét mu jest zdráv driák; ať mu dadie v lázni píti s teplým
vínem puol kvantále, ješto s bobrovým strojem, šalvějí a rútú v tom víně
jest vařené.

J e s t - l i  č l o věk  t l u s t ý

Pakli jest člověk tlustý, a že má tu nemoc, ješto příde od přielišného
jedenie aneb pitie aneb od obého, vezmi reubarbarum aneb ezule tolikež,
aby bylo toho obého 4 kvantále, a daj mu vypiti pojednú, ačť jest silen.
Nedajž mrr potom jiesti ani piti, ať by viece na chyšku nechodil.

P a k l i  j e s t  c hu r avý  a  md l ý

Tehdy jemu máš dáti toto dobré lékařstvie, jakožto zázvor s cukrem
dělaný, id est zinziber conditum, to jest zázvor ze|ený - a také slóve zinzi-
beratum allexandrinum _ aneb diamargariton; a maž jej tú mastí, ješto
slóve marciaton.

Znamena  j

Také máŠ věděti, že tém lidem, kteří dnu mají a jsú staří, těžko jest
jim spomoci. Těm lidem když na dnu sáhne, a Že nepocítí jie, neb kdyŽ jsú
sečeni aneb zbiti, těm nemuož spomoci.

To t o  j e s t  l á z ně  dob r á  p r o t i  dně  aneb  pako s t n i c i

Vezmi jalovce a jedno kořenie, ješto slóve divoké aneb divizna, a kořen
costen, to jest mateřie líčko, a vař to u víně a učiň sobě z něho lázni v kádi
aneb u vaně káže se dobře přikryti. A lejž to víno, ješto s tiem kořením
vařeno, na horké kamenie, aby se od toho potil, tot spomóž. A také varuj
se od smilstva, neb to všecky údy mdlí.
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35 P r o t i  d n ě  v  n oh á ch

Vezmi olej dřevěný a bobkový a shřeje jej mažiž sobě nohy teple
a potom obal teplýrni rťrchami.

K  témuž

Také mozk z kosti jelenich aneb z volových ztluciŽ s kostivalem a tiem
v teple zmaŽiž, spomocnoť jest.

J i n a k

Také vezmi tuk opichový a směš s strdí a ječnú múkú a přilož na tu
bolest a spomuožt.

P r o t i  d n ě

Vezmi krev hazurry a ovčie maso' vosk nový, boby, strecl a múku
režnú, suol, šalvěji a směš to v hromadu ztlulra vše u moždieři; a to vezmi
všeho jednostajně. A potom kaž húsera tlustého upéci a vezmi sádlo z něho
tekúcie a z toho ze všeho učiniŽ mast, a to vše zvaře,a tú masti úd bolestný
maž. Aneb vezmi deset zrn bielého kadidla a deset listóv šalvěje a bobro-
vého stroje lot, směsiž to v hromadu a ztluc azvař to s dobrýrn vinem a to
pí po tři dni na čtítrobu'

Nadpis: pakostnice nebo dna: ve stč. pojem širší neŽ dneŠní dna (arthritis uratica)
tj. záněL kloubů způsobený ukládáním solí kyseliny močové; podobně jako u lid.
chápání tzv. gichtu zahrnuty i potíŽe původu reumatického nelro sklerotického aj.;
|at'. název paralisis označuje dnes ochrnutí - 3 žilg cévy krevnÍ (nerozlišena ještě
přesně funkce Žil a tepen); se zacpaji se ucpou - 4 o hromadu srosttl zilži se, stanou
se neprůchodnými; ňorkosÍi teplotu; k úduom k tělesným orgánům _ 8,olažnosti v|á-
hy; iešÍo. , . na tom na čemž, a na tom

7t od přielišné krue od nadbytku krve, překrveni _ 12 dridk léčivý odvar, do-
mnělý,,všelék.. _13 puol kuantdle půl kventlíku (kventlík, pův. pětina solidu' je
čtvrt lotu, tj. 4 g); s bobrooým strojem: tzv. bobřÍ stroj je výměšek Ž|áz u|oŽenýďn.
mezi řitÍ a pohlavními orgány bobra; s rútú: routa vonná (Ruta graveolens) - 17 reu-
barbarum (lat. akuz.): reveň rebarbora (Rheum rhabarbarum); ezule (z esulae, |at..
gen.): pryšec kolovratec (Euphorbia helioscopia) nebo pryšec obecný (Euphorbia
esula); tolikež stejně tolik, stejné množství _ 78 poiednú naje<lnou, naráz_79 na
chgšku na záchod _ 20 mdlý slabý - 21 lékařstuie |ék _ 22 íd esÍ (lat.) to jest; zinziber
conditum (spr. zingiber): Iat. označení pro zázvor s cukrem - 23 diamargariton: při-
prat'ek, jehož součástí je perlový prášek _ 24 marcíaton (lat. unguentum marciaton):
bylinná mast' jejíŽ složitý recept uvádí Světlo apatekářuov Matěje zMýta (vydal
E. Šedivý, Praha 1922' s. 157.158)

27 na dnu na mlsto stiŽené dnou - 28 sečeni aneb zbiti sekáni, řezáni anebo ude.
řerri _ 30 kořen costen, to iest mateřie ličko: jde patrně o dvě různé drogy: kořen indic.
kého keře (Costus arabicus), z něhoŽ se vyráběla vzáclá mast, a devětsil (Petasites)
nebo podběl (Tussilago) _ 34 mdli oslabuje _ 36 olei dřevěný olivový o|ei; olej bobko-
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uý olej z plodů vavřlnu vznešeného (Laurus nobilis), lid. bobku; teple za tepla -
39 mozk kostní dřeň' moreki s kostiualem: kostival lékařský (Symphytum offlcinale) -
4a spomocnoť iesÍ pomáh^ - 42 tuk opíchouý hustý odvar z celeru; smcš s sÍrdí sml.
chej s medem

45 hazung kočky; vosk nouý čerstvý vosk; sÍred strďí, med * 46 u hrotnadu do.
hromady _ 47 iednostainá rovným dílem _ 48 bolestný bolavý _ 49 bielého lcadídla:
zaschlá ptyskyřice kadidlovníku (olibanum) - 51 na čttttobu na lačný žaludek

KŘ IŠŤ.q . x  z  PRACHAT IC

Naukovému písemnictví přírodovědnému - a to lékařskému i matematickému-
patří jedna část mnohostranného díla Křišťana z Ptachatic (kolem 1366-1439)'
mistra pražské university a Husova blízkého přítele, později jednoho z vůdčích
reprezentantů konzervativního husitského křídla. Jinou složku Křišéanova díla
tvořily práce teologické a polemické. Jako lékař požíval Křišťan autority nejen
v 15., ale i v 16. století, kdy pod jeho jménem vyšla několikrát tiskem jedna z nej-
oblíbenějších zdravotnických příruček, tzv. Lékařské kníŽky. Křištan _ stejně jako
jeho přítel a vrstevník Zikmund Albík z Uničova, pražský arcibiskup v r. 1413
a přední lékař své doby _ platil za autoritu v léčení moru. Křištan nepochybně psal
většinu sqých lékařských prací latinsky, ale brzy byly zpracovávány i česky. Vedle
spisů, které jsou nesporně Křištanovými díly, dochovaloses jeho jménemmnoho
popularizujících lékařských kompendií, receptů atp. Česká zpracování Křištano-
vých lékařských spisů se stala základem téměř všech českých lékařských sborníků,
známých pod jménem ',Jádro... Nepochybně je Křištan autorem latinského her-
báře' jednoho z nejstarších u nás a oceňovaného doma i v cizině. Latinské znění
herbáře se dochovalo v několika verzích a bylo několikrát zpracováno česky v 15.
i 16. století (Kníhy o mocechrozličného kořenie). Křišťan se v něm opíral o znánrý
středověký veršovanÝ spis o léčivé moci rostlin, známý pod názvem Macer Íloridus.

KN IHY  o  MocECH  RoZL IČNÉHo  I ( oŘ I ' N I E

ČBRNoBÝL

Černobýl, jakož mistří pravie, že jest mátě všeho kořenie. Kohož hlava
bolí, ten vezmi černobýl s kořenem a dobř.e jej zmý a zkrájej na malé kusy,
a to dobře vař u vodě aneb u víně za ce|ý den. Pak proceď skrze rúchu
a tiem hlavu zmý' jakŽ muoŽeš najhorčejie obdržeti. Pak rúchú hlavu
obvěž a lehna nehýbaj sebú za celý den aneb za \oc, až se dobře upotíš;
a to čiň po tři dni aneb po tři noci. Proti horkosti v hlavě vezmi černobýl
aneb mateří dúšku aneb polej; mýŽ tiem hlavu udělaje s tiem lúh. A tiem
kořením obvěŽ na noc hlavu jedniem kterýmž kolivěk. Kteráž žena nemóŽ
dietěte poroditi, ta vezmi černobýl, ztlukúc vař jej v uoctě a procediec jej
skrzerúchu,i schovajž v čistém hrnci, ažť se učistí. A potom prostudiec píž
to, a lehce porodíš. Také kterú ženu kuole po omlazení, ta vezmi černobýl
a zt|ac jej dobře a zvaÍ jej dobře a proceď skrze rúchu a přivěž to dobře
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a přikrý a nechajž tak státi za ce|ý den. Pak to má píti, a to pitie bolest
utiší. Proti zimnici ktoŽ jej vaří a horce pie, když se ho studená nemoc
přichvátÍ, ihned jie zbude. Proti červené nemoci vezmi černobýlové siemě
a řebříčkové a to spolu ztluc a k tomu maso hovědie a tvrdá vajce tiem
prachem potrušuj. A pak z horkého octa piŽ to ráno i večer po tři dni,
a budeš zdráv. Proti dně vezmi černobýIové siemě, kopřivné i s kořenem
a pryskyřici, vosk a staré sádlo a mozk jelení aneb mladého koně a nový
bobrový stroj a dřevěný olej a víno aneb octa a kúdele' a to ztluc dobře
a v nový hrnec vloŽ a vař Lo přes celý den. Pak tiem maŽ rrenrocného ráno
i večer po tři dni, a budet zdráv. Proti závratu vezmi černobýl a pelynek
a to spolu v silném octě zvař. Pak tiem hlavu myj horce. A potom omoč
rúchu v tom octě a hlavu dobře obvaž, a budeť zdráv. Proti vodnému teleti
vezmi černobýl, pelynek a řebříček, a to i s kořenemn a to spolti zvat zktájeje
na malé kusy. A to čiň v lázni a podstav podeň děravú stolici a vlož trosk
v nějaké nádobie a vŽdy tu vodu z toho koř'enie na ty truosky vzlévaj
často, aby se mohl potiti; a to ráno do slunce čiň. Také jemu hlavu zmý tu
vodú i všecko tělo až do hrdla; a máš v lázni býti za celý den. A tu lázni
učiň vždy třikrát za den. A vždy po lázni aby se nehýbal ani se ododieval,
ažby seiupotil.Potomvezmiluoj jelení, suol a pryskyřici a bobrový stroj
a to spolu ztllc a tiem máš mazati dobře Život po |ázni. A učiniŽ jemu
nápoj tento: vezmi bukvici a hadové kořenie, kozlík a také bedrnÍk, a to
vše s bobrovým strojem vař u víně a ustuď, at se zčistí, Dajž po lázni to
nemocnému píti. A potom at pochodí sem i tam po domě. A po tom po-
chození at odpočine, až i na své miesto přijde. A tak nemocný bude zdráv.
Aby neustal na cestě, vezmi černobýl a vař jej u víně a pí jej' a poznáš moc
černobýlovú. A tak jest, když kde chceš jíti, vezmi černobýl a noš jej. Ale
aby se varovala Žena těhotná toho pitie pod věčným zatracením. K témuŽ:
vezmi verbénu a nes v levé ruce a neustaneš na cestě. A to kořenie černobýl
jest suchý a horký na třetiem stupni. Ktož jej vaři u pivě starém a dá ženě
píti, matku velmi čistí a měséčnú nemoc zbttzuje a ženy plodné činí, neb
jejich život zahřievá.

Nadpis: o mocech o účinclch; černobýI pelyněk černobýl (Artemisia vulgaris) -
1 mistřt: lékařské autority středověku -2 zmý a zktdiej omyj a rozkrájej - 4 obdrže.
Íiwydržeti'snésti-5 obuěžovaŽ_7 polej: lid. polejka' máta polej (Mentha pule-
gium); mýž myjž; lúh: louh z vody a dřevěného popela - 10 se učisÍí vyčistí se (ustá.
ním); prosÍudiec pÍž po vychlazení pijŽ _7t kuole po omlazení trápí (bodavé) bolesti
po porodu - 72 přivěž povaŽ - 74 horce pie zahorka pije; se ho studend nemoc při.
chvdtÍ chytlse ho, postihne lro zimnice _ 75 zbude zbaví se; proti čeruené nemoci pro.
ti střevní úplavici _16 řebříčkoué..řebříčku obecného; houědie hovězÍ _ !7 potrušuj
posypávej; z hotkého ocÍa v horkém octovém nálevu _ 19 mozk morek, kostní dřeň;
nouý bobtový sÍroi čerstvý bobří strojo bobrovinu; srov. pozn. k ř'. 13 na s. 569 - 20
dřevěný otel olivový o|ei -22 ptoti zduratu proti závrati -24 proti uodnému teleti pro.
ti vodnatelnosti - 26 Írosk (gen. pl') rozžhavenou strusku (kovářskou) _27 o nddobte

571



do nádoby; ozléuaj nalévej -28 do slunce do východu slunce -30 abg... ani se od..
odieval ani aby ses nesvléka| - 32 žiuot trup, tělo _ 33 bukoici: bukvice Iékařská (Be-
tonica ofÍicinalis); hadooé kcřenie: hadí kořen (Polygonum bistorta) - 34 usÍuď vy.
chlaď _ 35 pochodtprojde se - 36 na své miesto přijde zotaví se _ 37 abg neustal aby
ses neurravil _ 38 kde kam, někam _ 40 uerbénu.. sporýš lékařský (Vcrbena ofÍicina-
lis) - 41 jest suchý a horký na třetiem sÍupnť: byliny (jako celá příroda) se podle tehdej.
šÍch představ skládaly ze čtyř přírodnÍch živlů a podle nich měly různé stupně hor-
kosti nebo studenosti a suchosti nebo rnokrosti (srov. pozn. 49 na s. 538) - 42 mat-
ku dělohu; měséčnú nemoc zbuzu7e vyvolává mcnst,ruaci

. I I T R O C E L

Jitrocel má tyt,o moci: Ktož jej vařÍ u vodě a sádlem dobře onrastí
a pie to' tehdy dává dobré poŽívanie. Pakli bude ztlučen s májovým más-
lem, coŽ jest v člověku zlámáno neb ztlučeno neb zdál'eno, to vše uzdraví
a na své miesto obrátí. Neb to praví mistr Avicena, že viděl hada, ano
s těžkým vozem byl potlačen; tehdy ten had válel se rlotad, až se jitrocelu

dovali l, a ihned jej jedl a v rány sobě vložil a tudy byl uzdraven. Proti
červené nemoci vezmi jitrocel a anýz a z něho vody nadělaj a pi tu vodu
z jitra a večer a budeš zdráv od té nemoci. Také odkucl krev jde, Z nosu
aneb Z úst, jest ta voda ke všemu dobrá.

2 pÍe pije; požÍoanie zaživánl, trávení; ztlučen s mdjooým mdslem roztlučen a
utřen s máslem stloukaným v máji - 3 ztlučeno potlučeno, rozbito; zdúueno pohmoŽ-
děno - 4 na své míesto obrdti napravÍ, uvede do pořádku; mistr Auicenc.. Ibn Sina
(oso-toa4, arabský lékař, v. pozn.26 zde na s.567 - 5 potlačen zmáčknut _6 tudg
tím, tak _ 7 proti červené nemoci proti ťtplavici; vodg odvaru n. výtaŽku

Š A  L v Ě J  E

Šalvěje rná tyto moci: Vezmi rukovět šalvěje a k tomu jalovce, toho
puol, a bobrového stroje jako vlaský ořech a to spolu zvař v rakúském víně
v hrnku zahrdlitém, a tak ten hrnec zakryje dobř'e, aŤ,by z něho pára vyníti
nemohla; a tiem maž hlavu horkým neb sturleným. Také ktož šalvěje dva
neb tři listky snie, všecko klánie, hryzenie i střielenie, ješto jest v člověku,
svú mocí utiši, uzdravi a staví. Také ktož ji s vínem dobrým ztluče a na
čtítrobu pie, všeckny droby vnitř uzdraví a obnovi. Také kto ji j ie z vina
potrúse so]í, nežitóm ani neštovicem ani otokóm v člověku nedá býti, ale
všecky uzdravi. Také listie šalvěje vezma' ociz a potruš solí a vloŽ na uhlé;
aŽt se počne péci, sněziž to. A to čiň ráno a večer a nebudeš mieti bolesti
hlavnie. Také vezmi šalvěji a bobrový stroj a vař to spolu u vině za hodinu,
zcedě daiž nemocnému píti ráno a večer a jest to dobré, ktoŽ má třevni
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dnu. Proti diviemu Inasu vezmi šalvěji a zetři ji s ooterrr a púštěj na ránu'
aŽť i mine.

Komuž se počínají súchotiny, vezmi šalvěje a kravieho mléka od černé
krávy, kterážt nemá ižádného miesta bielého, i vařiž tu šalvěji v tom mléce.
Vezmi šalvěje rukovět a jalovce a k tomu bobror'ého stroje jako ořech
vlaský, a to v novém hrnci vař a poŽívaj toho, jakž najlépe umieš. Také
proti sraŽení, kdyŽ kret'v člověku sraŽena sbojí, vezmi šalvěji a brotanu
rovnými měrami, zkrájejž na malé kusy, promýž je a vezmi dvě neb tři
cibule a učiň z nich kusóv několik. Směsiž to v hromadu, nalíž na to piva
starého, nechajž vřieti dobřc v lrrnečku, ať tak dlúho vře, aŽť ta cibrrle
zčerná dobře; pak proceď pěkně, dajž to nemocnému píti a bude zdráv.
Také aby kosti z rány vyšly, vezmi šalvěji a zeLŤi ji s octem a na ránu
púštěj' a vyjdút kosti. Také proti zbití neb speklivosbi aneb sražení vezmi
vodu z šalvěje pálenú a pusť jemu v usta. Pakli jest pro uraz, vezmi med
přesný litý a pusť jernu v usta' a to jest zkušeno. Také proti nosu a srdci
hnilosti vezrni vodu z šalvěje, piŽ ji; toť srdce posiluje a hnilost vnitřní vy-
praztiuje, žaludek ohřievá, vodu a kámen vypuzuje a nečistotu z nosa
a z prsi vymietá a také krev čistí. Také dnu vnitřní uzdravuje a zahubuje
a všech mdlých údóv posiluje. A protož pravi mistr Galienus: Div jest, že
člověk umře, když šalvěje v zahradě roste.

Nadpis: šaluěie: šalvěj lékařská (Salvia offfcinalis) _ I rukouět hrst: 2 bobroué.
ho stroje bobřího stroje, bobroviny; v. pozn. 73 zde na s. 569; zuař svař _ 3 zahrdli-
Íém s úzkým hrdlem; uynÍÍi vyjÍti _5 kldnie píchání, píchavá bolest; střielenie stÍi-
livá, pronikavá bolest - 6 sÍopÍ zastaví' zamez7 _,7 na čtItrobu pie na lačný žaludek
pije; droDg vnitřnosti; uníÍř uvnitř; obnoui dá do pořádku; z otna máčenou, nakláda.
nouvevlně_8potrúse posypav; nedd nedovot| - 9 ociz očisti _ 70 bolesti hlaunie
bolesti hlavy - 71' za hodinu hodinu _ 72 třeuní dnu.. míněn patrně střevnÍ katar _
73 proti diuiemu masu.. proti divokému rnasu, tj. proti nadměrnému zbytnění po-
raněné tkáně, ztěŽujicímu hojení; zetři jí utři ji - 74 ažt i míne aŽ zmízi

78 požtuai užívej - 79 proti sraženÍ proti trornbóze, tj: sráŽeni krve v cévách;
brotanu: pelyňku brotanu (Artemisia abrotanum) - 20 promýž prornyj, propláchni -.
22 starého odleŽelého - 25 proti zbití. neb spelclÍuosli aneb sraženÍ proti stlačeni, zuŽeni'
(tj. cév) nebo spečení, sraŽení (tj. krve) _ 26 uodu ... pdlenú destilát - 26-27 med
přesný lÍÍý nepřečištěný, panenský tekutý nred _ 28 proti /rnilosÍi proti hnilobě, tj.
hnisání; hnťlosÍ unitřní vgprazňuie vyhání hnilobné látky - 29 uodu a kdmen moč a
močové kaménky - 30 ugmieki vyhání, vypuzujc; dnu unitřní: při clně jsou postiže-
ny zvláště ledviny, ale srov. IéŽ pozn. k nadpisu zde na s. 569 - 31 rnÍslr Galienus:
Galénos (131-201 n. l.)' řecký lékař, význačná autorita ve středověku
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. .  : ,  ' Z PRÁvA  PRo ' I I  ŠELMovÉMU ČASU
točÍžto  p r o t i  mo ru '  k t e r ýž to  z  bož i eho  dopuš t ěn i e  j e s t

a  z  b ěh r r  p l anét  a  h vě zd ,  t e ď  s e  p íše .

" Najprvé dobré jest, muož-li to býti, aby člověk tu nebyl, kdež mor jest.
Druhé, aby bánie ani strachu o moru neměl, neb o to časté mluvenie a toz-
jímanie přivodí k hlíze.

Item kdyŽ jest čas vthký a mokrý a dšťový anebo mlhový anebo šel-
mový, aby nemnoho na povětřie ven chodili ani túIali. Ale prvé než kam
vyndete, zakúřiti něčÍm vonným, jakoŽto bielým kadidlem neb červenú
lebédkú, bobkem, ruoží neb jinú věcí vonnú. Druhé, kdež léháte, neŽ leh-
nete, když jest čas vlhký a mokrý, aby prvé bylo zakúřeno něčím vonným,
jakoŽto nahoře praveno jest, aby ten dým opravil zkaž,ené povětřie. A to
má činiti čtyřikrát do téhodne.

Item ráno, nežli mezi lidi vendete na povětřie, nráte vždy přijieti
lektvaři jako vlaský ořech neb méně, jenŽ slóve dulce amarum. Anebo
prachu, jenž slóve prach mistra Křištana, jednú v témdni přijmi jako vlaský
ořech s vínem nebo s jÍchú ozirného semence anebo s polévkú.

Item miesto toho dobré jest ráno požÍvati citváru, hřebíčkóv nebo
třemdaly nebo kozlíku, bedrnÍku, jalovce, ředkve neb vlaských ořechóv
s rútú a s fíky. Pakli toho všeho nenie, tehdy má ráno sniesti topeničkrr
omočenú v uocet nebo cibulky s vepřovú pečénkú neb pták pečený, aby
vždy lačen nechodil na povětř.ie.

Itemkdyž jste mezi lidmi,vŽdy máteněco vonného voněti: nebo pelynek,
nebo majoránuo brotan, balšán nebo jinú věc vonnú.

Item nemá trpěna býtižiezen ani hlad, ale často má jedeno býti i pito,
ale po málu; napřed krmí kyselých, jestliŽe by dušni nebyli a nekašlali.
Á viece aby pečitého požívali neŽli s jíchami. A tiem ovoce méně a ryb
a mléčného všelikterakého i hrubých krmí nepožívali.

Item do |inny obecné často nechoditi, a zvláště byl-li by kto tam hlízo-
vatý. A také s hlízovatým nechoditi ani v jistbě s ním seděti. Pakli by chtěl
kto, ale něco vonného sniesti a voněti; a k němu se nemá nachylovati. Pakli
kdy chcete do lázně jíti, ale prvé se napiti toho prachu z apatéky před láznú
á s ozimým semenceÍn v jíšele vinném aneb v pivném, anebo ráno vzieti
driáku jako léskový ořech a rozpustiti s vínem neb s pivem a vypiti a do
|ázny jíti a v suše se potiti a po lázni jiedla nechati za hodinu najméň.

Item dobré jest jednú v měsieci driáku požívati po puolnoci a lehnúti
v loŽi a přikryti se dobře, a sám aby lehl, a potiti se dobře; a vzieti jeho tak
mnoho, jako se svrchu piše.

Item těchto pilulek morných máte poŽívati ráno rreb na noc čLyřikrát
do téhodne, a jsúť velmi dobré vzieti jich sedm neb devět. Zapi je s vodú
neb s pivem neb s čím chceš nekúsaje jich.
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Item na kohožť pán buoh přepustí bolest, poněvadž jest nebezpečná
nemoc' najlepšie jest přijieti lékařstvie duchovnie, zpoviedati se a želeti
hřiechóv a velebnú svátost pána našeho Jezukrista přijieti. A což muože
najspieše, kdyŽ učije hlÍzu neb jakú bolest, aby púštěl krev bez meškánie.
Jest-li za uchem, aby púštěl krev z hlavnie ží|y' z té ruky. Pakli jest pod
paží' tehdy z té ruky žíly plicnice. Pakli v třieslech, tehdy z žL|y panenské
na též noze. A druzí pak nakříž púštějí z ruky a z nohy, a nezle činie.

Item po tom púštění když odpočine, má jemu driák dán býti vedlé
swchupsaného rozkázanie. A potom jeho něčÍm posíliti, jakožto žufněm
ozimého semence neb něčím jiným, coŽ se komu co líbÍ.

Item nade všecko lékařstvie v ten čas dobré jest mieti dobrú mysl, ani
hněvati se' a val.ovati se bázni, strachu, tesknosti, zlé mysli. Nemnoho
mysliti, čehož čIclvěk nemuož mieti, i přielišné starosti se varovati.

Nadpis: zptciua (lat. regimen) návocl, jak se zachovat; šelmouý čcs období rnorové
epidemie; teďzde, tuto - Zdruhé za druhé; o to o tom * 3 přiuodí k hlí"ze působí
vznik morových hlíz (abscesů), tj. moru - 4 item dále, také _ 5 na povětřie na
vzduch; abg.,. ani tt7lali ani abyste se netoulali _ 6 vgndete vyjdete; zakúřiti něčím
uonným nakouřiti se' nadýchati se vonného kouře (oblíbený primitivní desinfek-
ční prostředek); bielým kadidlem: pryskyřice kadidlovníku (olibanum); četueruI Ie-
béd.kt1 d,obromyslí obecnou (origanum vulgare) - 17 přijíeti lektuaři (gen.) vzíti lek-
tvar, lék - !2 dulce am(Eum doslor'ně: sladké hořké, tj. prostředek hořčinný, hořk1í"
prášek.t3 prachmistra Křišťana: prášeko jehoŽ recept pocházel od mistra Křiš-
tana z Prachatic _14 s jtchú... s potéukú s vývarem... s odvarem.,ozímého semence
z plodů konopí setého _ 75 citvdru cicvárového semínka, tj. květů pelyňku cicvárové-
ho (Artemisia cina); hřebtčkóu: květů tropického stromu hřebÍčkovce kořenného
(Jambosa caryophyllus) _ 1"6 třemdolg třemdavy (Dictamnus)i ředkoe: kořene černé
ředkve _77 s rútú: routa vonná; topeničku topinku _ 19 abg aždg... nechod'ilab7r
ruikdy nechodil

2| brotan pelyněk brotan (Artemisia abrotarrunr); balšdn balšám, odrůda máty
peprné - 23 po múlu po malých dávkách; lestliže bg dušni'nebglť jestliŽe netrpÍte
dtršnostÍ -24 abg pečitého požiuali abyste jedli pečené maso, pečeně;'s iíclrorni s hus-
tými omáčkami . 25 mléčného mléčných pokrmů; hrubých těžkých _ 26 do ldzng
obecné do společných lázní; hltzooatý nakažený.morem - 29 prvé dříve, napřed.-
30 a jtšele v omáčce _37 dridku užÍvání (domnělébo ,,všeléku..) - 32 u suše na su-
eboi za hod.inu rra hoďinu _ 36 pilulek morných pilulek proti moru

39 přepusti dopustí; DolesÍ nemoc, onemocněn| _ 40 přijieti lékařstoie přijmout
lék * 42 najspieše nejdříve; učtje wcltt, zpozoruje _ 43 z hlaunie žÍIg: z Žíly na před-
loktí (Vena cephalica) - 44 z žtlg plicnice: ,z žI|y na hřbetu ruky u malíčku (Vena
salvatella); z žílg .panenské: z ž1|y růžové, na vnitřnÍ straně nohy pod kotníkem
(Yena saphena) _ 45 nakřtž kŤ'íŽenr, tj' na opačné straně _ 47 žu|něm (z něm.) odva-
remn polévkou

Zapi je s vodú
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(RADY PROTr MORU)

To to  léka ř s t v í  m i s t r  K ř i šťan  j e s t  v yda l  p r o t i  n eduhu  s v r chnÍmu
a  z p r á vu  uč i n i l ,  j a kž  j e s t  p s á no .

Polévka hrachová,zelná a řepná, nového ze|é a řÍpy,velmi jest úžitečno
každému pro prsi. Pepř kaŽ smiesiti s vlaským vínem a málo šafránu a tÍm
ozdobtrj l<rmě své.

Pání' každý den kažte tříti sobě horčici s koliandrem a s anézem a s vÍ-
nem jakoŽto šalši; a s tú budeš požívati krmí vařených a pečitých, k tomu
přičině zázvora ti.eného neb pepře.

Fáni, dvakrát v týden umývajte nohy večeI.před lůžem; v zimě vodú
Irorkú aneb teplú, v nížto vařen jest rmen, a v létě stu'clenťr túŽ vodú. A tři
sobě zezpod nohy solí s octem smíše.

Pane, hlavy nikdy nemej leč ráno, jednu lrodirrrl před oběclem aneb
před večeří a kaž přiliti k lúhu octa půl žejdlíka; a koření kaŽ vařiti k hlavě
v lúhu.

Pane, lázně řídko požívaj a mej se u vaně, ale rr zimě jdi do lázně v neš-
pory' a to ne často a nebuď dlúho v lázrri.

Také, pane' v tvé krmě kaž klásti a vařiLi petruŽel pro kámen, když tě
často napadá. A pro ten také požívaj čistého pití a často také měj chřen
s jíchú masa a s skývú bílého chleba, rozetrúc jako šalši; a toho budeš
požívati ve všech krmích vařených i pečených od masa. A talré v šalši můžeš
vloŽiti šest aneb sedm jader břeskvových oblúpě i rozetříti spolu; anebo
šalši s petruŽelí anebo s horčici. A kaž přiložiti soli málo v tu šalši anebo
zázvotu třeného. První krmě tvá vŽdy buď polévka a poslední topenice.

Tyto všecky věci: anjelička, všedobr, zázvor, galgán, horčice, cicvár,
jelení koření, máta, hřebiček, bedrník spolu zřeŽ v jednu pušku drobně jako
semenečné zrno a netbaj na .to, budeJi kterého koření vice než druhého;
a přilož semena horčičného jednu lžici a soli kněžské za groš. A toho koření
tak zřezaného na kaŽdý pondělí večer, kdy by chtěl v lůže jíti, požívaj;
a takéž i v pátek. Přijmi' což můžeš rnezi tři prsty vzíti, ato zapípivem nebo
vínem lehkým, v létě studeným pitím, a v zimě horkým. A na to učiníš
truňk piva i lehneš a ráno vstana sníš malý kus ci'cváru s solí kněžskú, málo
ií vezma, a nebudeš píti ptlborn. Anebo sněz dvě kubebě s dvěma hř'ebíčky
a k tomu málo přijma semene kopřivného a koliandru, a potom rrepí; a to
koření sněz zavra usta i chřípie i nos.

Pání, v mastný den rnezi jinými krměmi vždy mějte asa jednu krmi
s cibuli vařenú, a to v zimě i v postné dni. Takéž v zimě vŽdy jedny ryby
v cibuli vařené a k tomu osladič a petruželné koření.

Nadpis: Iékařstuí lék; iesÍ uydal uvedl ve známost; surchnímu svrchu uvedené-
mu (tj. rnortr); zprúuuučinilda| návod, stairovil postup _ L nouého zelé z mladého
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ze|1 - 2 pro prsi pro plíce a pro cesty dýchací _3 ozdobui zpestřuj _ 4 ňorčíci seme-
no hořčice: s koliandrem s plody koryandru setého; s anézem s anýzem, tj. s plody
bedrnÍkuanýzu-5 iakožto šalšina hustou omáčku; pečitých pečených _6 přičině
při<lávaje .7 předlůžempted spaním - 8 rmen.. míněn patrně heřmánek pravý-
9 smÍše smíchaje - 11 tc lúltu.. jako louhu se uŽívalo vody s dřevěným popelem; Žej.
dlÍka.. stč. žejdlÍk měl asi půl litru; kořent... k hlauě kořenÍ uŽívané k mytí hlavy -
73 požÍuaj uŽívej, bet; v nešporg v době nešpor, tj. večerní poboŽnosti (okolo páté ho.
diny odpolední)

75 petruže| pro kómen petrŽelový kořen, aby se zabránilo tvoření močových
kamÍnků - 16 chřen křen - 17 s iícht1 'nasc s vývarem z masa _ Í9 břeskvouýchbros.
kvových; oblúpě (která) vyloupáš _21 topenice topinka

22 anielička: andělika lékařská (Archangelica offlcinalis) nebo děhel lesnÍ (Ange-
Iica silvestris); u.šedoór lid. vředové koření, všedobr horní (Imperatoria ostruthium);
galgd.n: jde o rostlinu Cyperus longus' jejíŽ kořen nahrazoval kořen galgánu lékař-
ského (Alpinia ofíicinalis) _23 jelent lcoření smldník (Peucedanw)i zřež rozÍeŽ,roz-
krájej; u pušku do nádobky, do kelÍmku -24 semenečné zrno semenec' konopné se-
meno - 25 soli kněžské: patrně posvěcená kuchyňská sůl - 29 Íruňlc doušek _ 30 dvě
kubebě (duál) dvě zrnka pepře' tj. plody pepřovníku cubeba (Piper cubeba) _
33 v mastný denkďyŽ nenl půst; asa alespoň - 35 osladič oddenek osladiče obecného
(Pol5podium vulgare); petruželné /coření kořen petrŽele

L IDSKÉ LEToRY

Základem středověkého názoru na přírodu byla starověká nauka o čtyřech
Živlech' které jsou podstatou veškeré hmoty. Podle Aristotela a jiných antických
Íilosofů i vědců jsou těmito ,,elementy.. oheň, voda, vzduch a země. Jako všechna
neživá příroda a rostlinstvo' tak i všichni Živočichové i člověk jsou podle této nauky
složeni z těchto čtyř živlů' jen různě uskupených a rozdílnou měrou zastoupených.
Ve všech oblastech přírody odpovídaly čtyřem živlům různé látky, např. v neživé
pŤírodě odpovídala ohni síra, vodě rtuť, vzduchu ,,sůl amoniacká.. a zemi zlato;
vlidskérn těle ohni krev (sanguis)' vodě hlen (flegma), vzduchu ž|utáž|uč' (cholé),
zemi černá žluč (melancholé): o ně se opíral hippokratovský výklad nemocí (tzv.
humorální patologie). Těmto čtyřem základnim látkám odpovídaly podle Hippo-
krata a Aristotela čtyři vlastnosti (horko, vlhko' studeno, sucho). Podle toho, která
látka v lidském těle převládá, určovali staří lékaři čtyři hlavní lidské letory, tj.ty-
py (konstituční a povahové). Názvy, označující tyto typy, udržely se s pozměně-
ným významem dodnes (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik).

Z nauky o letorách, jak byla v 15. století zčeštěna v lékařských a astrologic-
kých spisech, vybíráme dvě ukázky, stručný přehled všech letor s návodem, jak
tozpoznat podle barvy, postavy a vlastností typy lidí' a podrobnější popis Ílegma-
tického (vodokrevného) typrr ze sborníkutraktátů, zvaného Hvězdářství pro krále
Jana.

( o  L E T o R Á C H )

Toto nám slušie věděti a znamenati, které letory, totíŽ kto jest kterého
přirozenie. Neb ze čtyř živlóv kaŽdá věc obživena bývá, totiž z ohně, z větru,I nouého zelé z
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z vody a Z země, a protož každého přirozenie tuto a v tomto miestě trojím
bbyčejem má poznáno býti' totíž barvú, postavú a obyčejem.

Bude-li člověk črvený, tehdy jest pravokrevný. Pakli bude ryšavý,
tehdy jest pěnohorký. A pakli jest črný člověk, tehdy jest kalokrevný.
Jest-li bielý, vodokrevný jest.

A postavú má takto poznán býti: BudeJi člověk tučný a tlustý a črný
neb smědý, tehdy jest pravokrevný. Pakli bude tlustý a bielý' tehdy jest
vodnokrevný. A jestJi črvený a suchý, tehdy jest pěnohorký. Pakli jest
suchý a črný, tehdy kalokrevný jest. A opět na postavě a osobě takto má
člověk poznán býti: Bude-li tlustý a veliký, pravíme jej pravokrevným.
Pakli jest tlustý a krátký a malý, vodnokrevný jest. Pakli jest člověk
vysoký a suchý, tehdy jest pěnohorký. Pakli jest nízký a suchý, tehdy jest
kalostudený neb kalokrevný.

BudeJi rovné postavy, oblý, pokorný, milý, laskavý, tehdy jest pravo-
krevný. Pakli jest hrdý, zpupný a hbitý, rychlý a hněvivý, to pěnohorký
jest. A pakli jest kto oblý, tlustý, léní a spániivý a vždy plije, to jest vodno-
krevný. Pakli jest závistivý, hrubého myšlenie a smutný, to jest kalokrevný.

Znamenaj, že pravokrevní sú pro horkost vysocí a pro mokrost sú tuční
a tlustí. Pěnohorcí pro horkost sú vysocí a pro suchost tencí a suší. Vodno-
krevní pro studenost sú nizci a pro mokrost sú tuční. Kalokrevní, ti pro
studenost sú lidé nizc1a malí pro suchost.

Sanguineus pravokrevný, colericus pěnohorký, meiancolicus kalo-
krevný, fl egmaticus vodnokrevný.

7 znamenati všímati sí; Ietorg typu (konstitučního a povahového) - 2 přiroze.
nÍe povahy; obžioena oŽivena, složena; z uětru zc vzduchu _ 4 postaoú tělesným
vzhledem ; obg če i em způsobem j ednání, chováním

5 praookreuný sangvinického t1pu - 6 pěnohorký cholerického typu; kalokreuný
(ďále též kalostudený) melancholického typu _ 7 aodokreuný (d'ále též tlodnokreoný)
flegmatického typu _ 9 smědý snědý _ 70 suchý hubený * 11' na postauě a osobě po-
dle vnějšího vzhledu a postavy

78 Iéní'liný; spdnlivý ospalý _79 fuubého mgšlente těŽkorn'yslný, trudnomyslný-

\ T O D O K R E V N O S T  T A  L E ' T O R A

Vodokrevrrý rnóž poznán býti také trojím obyčejem. l{ajprv tvářnostÍ'

že jest vosobú tlustý; z bělosti, neb vodokrevný každý posbavú jest bielé

barvy a tlustý na tváři a jako bledý, anebo jest-li tlustý a krátlrý. Druhé
poznánie obyčeji' Že jest ob|ý, zpozdilý, tučný, léní, spánlivý a vždy plije

a těžký na životě. Třetie poznánie, že jest bielý, a tak jest barvú poznati'

Jest také teplý aneb vlažný, totíš ani velmi horký, ani velmi studený, ale

toho prostřednie. A protož málo Žádá smilstva, a mnoho móž' neb má v sobě
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mnoho mokrostí. Také rád spÍ, a to proto, neb mnohé mokrosti tělo jeho
obtěžují a k spání přinúzie. A to jest dobře zjevno, že čím viece vodokrevný
spí, tiem viece v něm vodokrevnost roste a obtěžuje se, neb vodokrevnost
jest mokrost velmi škodlivá a nečistá a očima tesklivá. Jest k dělání léní
i vše, což činÍ, léně a tesklivě činí. I k chodbě jest léní, neb se tělo tudiež
obtieží i ustane, neb málo síly má. Nemnoho tbá o milosti ženské, neb nenie
horký, než v|ažný toliko. Talré rád a mnoho uplívá, neb přieliš mokrostÍ
v sobě má a ty mokrosti v něm zhórrr jrlú po tělu se rozlévajíc. Také skrze
to plvánie má tělu počištěnie. Jest také hlúpý velmi a skóro Zapomene' co
jest měl činiti. Také jest tučný v tvář, neb má v sobě mnoho rnokrostí a rád
mléčné krmě a sladké jie, jakožto med i jiné věci k tornu podobné, a tiem
velmi tyje. Jest také bielý, neb mokrosti čisté a bielé má v sobě, a proto
jeho tělo všecko bielo jest. A to se z lehkých krmí přiházie, v nichžto se rád
kochá. Také jest málo smělý, neb má srdce malé, utěžené trrčností a nečis-
bými mokrostmi. A proto jeho tělo jest r'žd-v mdlé, i srdce , a třese se; a to se
často ukazuje, nebo rádi z boje utiekají. Jest také nevelmi ščedrý, nebo
nemá horké krve, v níž jest horkost lásky. Také jest utrhač a posměvač
a pochlebník. Neb coŽ on sám učiniti nesmie, v tom jiným závidi. A také
mní, by byl krašší, než jest, a že by nebyl kto krašší, nežli on sám jest.
A toho jest obecnie znarnenie a časté, že neumělý častokrát se posmievá
umělejšiemu a blázen múdřejšiemu.

I die Ipokras: Přirozenie lidské neproměňuje se, ale letora často změ-
ňuje se. A' což jest člověku přirozeného, pro nic ho neostane, ale častokrát
k veliké škodě přivede. A k tomu se taktp Galienus přimlúvá a řka: Přiroze-
nie člověčie nepromění se, leč nemóž anebo jiný nedostatek co přeruší. A to
se často dá viděti, neb mnohokrát pěkná barva lidská pro nedostatek zbožie,
neb těla trpie núzi, musí proměniti se. Neb větčí nedostatek činí múku, ale
hojnost všeho rodí pýchu. A také neclostatek jiedla a pitie usušuje tělo
a barvu kazi, a|e hojnost pokrmu žádost smilstva přivodí. A tak přirozenie
Iidské člověkem panuje a po všech jeho údech spravuje.

Nadpis: oodokrevnost flegmatický typ - 1 obgčeiemzpůsobem; tvdřností tělesným
zjevem, vzhledem - 2 uosobú postavou; postaoú vnějšim vzhledem, vzezřenLm -
4 obgčeii způsobem jednáni, chováním; zpozdíIý pomalý, nechápavý; léní|iltý; spdn-
Jiuý ospalý _5 těžkÚ na žíuotě těŽkopádný _ 6 teplý aneb ulažný: míněna podle teh.
dejších představ teplota krvc - 7 toho prostřednie něco mezi tÍm; mnoho móž mnoho
můŽe, není neschopný - 8 mokrosÍí tělesných šéáv - 9 obtěžujt činí těŽkým, zatéžuj1;
přinúzie nutí _ 77 očima tesklivá nepříjemná na pohled - 72 k chodbě k chůzi _
1"3 ustane unaví se; o milosti o lásku _74 uplíuti odplivuje si, plivá i_ 16 mrÍ těIu po-
čištěnie čistí se mu tělo; skórobrzy _27 utěženéltažené, sevřerré _ 23 nebo neboť _
25nesmie neodvažuje se - 26 bg bglkrašší Že jekrásnějš1;že bg nebgl kto že nikdo
rrení _ 27 obecnie obecné, obecně rozšiřerré

29 lpokras: Hippokrates (asi 460-377 př. rr. 1'), i'ecky. lékař, jedna z největších
}trliirř'sl11rgh autorib středor'ěku; přirozenie základní vrozené vla.stnosti tělesné; leÍora
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typologické rysy tělesné i povahové -3o přirozenllro wozeného; pro nic ho neostane
zanic, nikterak ho neopustÍ - 31 Galienus: Galénos (131-201 n. l.), řecký tékař,
rovněŽ význačná lékařská autorita pro středověk; se přimlúurÍ připojuje se k míně-
ní - 32 Ieč nemóž anebo.,. co přeruší|eďaŽe je nemoc'en nebo... něco jiného naruší *
33 zbožie majetku, lrmotných prostředků _34 múku utrpení' trápení - 35 usušuic
vysušuje _ 37 po údech pa tělesných orgánech; spraDuie vládne, řÍdl

ŠrĚpAŘSTvÍ

0 rozvoji prakticky pojímanélro a využívaného poznávání přírody svědčí
několik odborných spisků o štěpování a zušlechťování ovocného stromoví a vinné
révy. Spisek, z něhoŽ vybíráme ukázky, je asi nejstarším dochovaným dílkem svého
druhu z husitského údobí. Je to opis starší práce a pochází z roku 1447. Jeho opiso.
vačem byl blíŽe neznámý Jan Pitrkav z Hradiště a z Tuchovic. Jde patrně o překlad
z němčiny.

o ŠT.ĚPovÁNÍ STRoMÓv

Kap i t o I a  5 2 .  -  o  v i n ný ch  od ř i e c h  z d ě l á n í

Kterak máš r'inné odry dělati a révie saditi, o tom nenie třeba učiti,
neb to lidé obecně dobře umějí. Avšak proto chci o tom mistrné naučenie
dáti' ješto mnolro lidem to uměnie nenie znárno. Pak máš věděti,Žekdyž
vinná réva jest v dobré zemné zemi a mnoho lesu bude jmieti, to máš vin-
ným nožem zÍezatí. A jestliŽe po druhé ta réva opět tak mnoho lesu přinese,
tehdy okopaj jie kořerr a přiloŽ k němu dobrého řiečného piesku a zaspi jej
tam dobrú prstí. A kdyŽ vinná réva chce se zkaziti, tehdy otkopaj jie prst ot
kořene a rozštěp jie kořen av|oŽ tu kámen vten kořen a nech ho tam zóstati.
Potom vospi ji dobrú prstí hnojnú; tak bude ta réva plodná jako prvé.

Kap i t o l a  5 3 .  . -  V i n né  j a h ó d k y  ab y  r o s t l y  b e z  p e c e k

Chceš-li, aby vinné jahódky rostly lrez pecek a bez vinného kamene,
iy máš takto připraviti: otkopaj prst ot kořene a rozštěp révu, kteráž roste
na tom koř.enu a opatř tak révu, aby jí jejích voček nezlámal, ani na nich
ttškodil. A zvláště v tom rrriestě, kdež má réva vypustiti z sebe zróst, aby
v tom miestě jienezařezal.A kaž sobě železo k tomu udělati' aby napřed málo
nakřiveno bylo, a s tiem vytáhni s vobú stranú té révy jádro ven všecko,
aby tam nic nezóstalo. Potom svěž a stichni ji velmi dobře v hromadu
a zmaŽ ji s vobú stranú velmi dobře hovězím lajnem a braň, aby nikdie
z sebe nevypustila zróstu, ten kmen, jedno ta rozštěpená réva vedlé obyčeje
svého. A pohnoj jie dobře hnojem. Na t,é bude rósti víno bez pecek.
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Kap i t o l a  54

ChcešJi udělati, aby jedna vinná réva rresla spolu bielé a črvené jahód-
ky, vsaď modrú révu k bielé révě a nech jich tam seděti spolu, dokadž
nebudú plodné. Potom rozštěp jich obě révě tak, aby jim vočkám neuškodil
jich. Potom sstruž svrchní kórku pěkně dolóv aŽ do ze|ené na obú révú. A
ty máš rozštěpiti jedno dotad, aby jedna skrze druhú mohla tú děrú protaže-
na býti; a tak druhá zase též. A' spleť je spolu v hromadu a obmaž je dobře'
jakoŽ jsem prvé učil. Potom vždycky jednú ve třech dnech skropuj je vuodú,
dokudž z sebe zróstu nepustie. Potom uřeŽ jednu ot druhé, a tak bude kaŽdý
z nich jmieti črné a bielé hrozny. A to máš učiniti bť.ezna.

TakéŽ móžeš hruškový a jabloňový štěp v hromadu jeden skrze druhý
provléci a tit se také zdai'ie.

K ap i t o l a 55 . _Ao témž

Chceš-li štěpovati vinnú révu na črné višni, přisaď vinnú révu k mladé
višni. A když se ta réva přijme, tehdy provrť nebozezem dieru skrze kmen
té višně nad se tak, aby ta diera většie nebyla, než což by ta réva mohla
projíti tú děrú. A sstruž s té révy svrchní kóžku dolóv až do ze|ené jedno
tolik, což má v té višni býti, a tak ji protáhni, aby vočkám té révy neuškodil.
A obmaž ji dobře s vobú stranú. Také buď pilen, aby ta réva ot země aŽ
nahoru do kmene někdie z sebe ižádného zróstu nevypustila, aniŽ dopúštěj,
by ovotce přinesla. Potom března toho měsiece, kdyŽ již ta réva se dobře
ujme a sroste se v té višni, tehdy zteŽ ta révu, otzemek, ot té višničky,
všichnu dolóv a obmaŽ ten sřez velmi dobře a s pilností hovězÍm lajnem.
A tak bude vinná réva nésti na té višni. Také mi se zdá lépe, by čIověk ne-
uřezával té révy až do třetieho léta, proto aŽ by se dobře ujala. A také by
mohl, a zdá mi se najlepšie, že by mohl révu protáhnúti skrze břeskvové
aneb kdúlové stromovie.

Nadpis: o uinných odřiech zděItinÍ o postavenÍ tyčkoví pro révu - I répie révovi,
r'évu _ 2 mistrné' rnist'rovské _ 4 u zemné zemi v zemi bohaté na prsť; lesu výhonků,
vétvl; oinným nožem virrařským noŽem, kosířem - 6 jie kořen jejÍ koi.en; zaspi zasy-
pej _ 8 nech. . . zóstati nech leŽeti _ 9 uospť obsypej; jako prué jako dříve

70 uinné jahódkg vinné bobule, zrnka hroznová -71 bez uinného kamene: tzy.
vinný kámen, znehodnocujÍcl révu, sc vylučuje z koncentrovaných dt.aselných solí
působením kyseliny vintré - 72 rozštěp rozŠtípni, rozřLzni _ 73 opalř ošetři - 13-14
abg iÍ... nezldmal ani,,. uškodil abys ji... nezlámal ani... neuškodil _ t4 zróst
výhonek *t5 abg nezařezal abys řczáním nezranil ' 16 s oobú strant7 (duál) z obou
stran; iddro dřeň - 77 soěž a stiehni... a hromadu svaž a stáhni dobromady - 18 braň
zabraňuj, zamezuj - 18-19 abg nikdie z sebe neagpusÍilc aby nikde nevypustila, nevy-
hnala (podle smyslu: réva) _ 79 jedno ien; oedlé ob11čeie sucňo svým obvyklýrn způso-
bem
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22 spolu zároveň . 23 modrú réuu: totéž co červená réva; seděti býti' růstí; do-
1cadŽ dokud _24 obě réuě (duál) oba krnctr1' révy - 25 ssÍruž setrouhej, seškrábej ; svrchni
krírku 1lovrchovou vrstvu kůry; na obú révú (duál) na obou kmenech révy -26 iedno
dotad jen do té mír.v -27 zase též zpět týmŽ způsoberrr - 28 prui dříve _29 každý: to-
tiŽ zróst, tj. výhonek _ 30 března v březnu _ 31 u hromadu dolrromad1', navzájem

,35 se přijme ujme se - 35-36 prourť... nad se provrtej šikmo r'zhůru - 37 kóžku
vrstl'u kůt.y _ 39 Ďuďpťlen dbej' pečuj - 42 sroste se u té oišni zaroste clo té višně -
42.43 zřež'.. t]olóu odřízni; otzemek c]ást kmene u země - 43 sřez řez; s plilnosÍí pe-
člivii . 46 břeskuotlé broskvové

ANTONIA  Z  I . LORENCIE
CESTA  SPRA\ i EDL IvÁ  v  a . LCHYMIJ I

Sborníček obsahující učení blíže neznámého italskélro alchyrnisty Antonia
z F.lorencie, jak je zaclrytil česky r' roce 1457 jeho služebník, rovněŽ neznámý, je
nejstarší českou alchymickou knihou. Rukopis nasvědčuje tomu, že už kolenr
poloviny l5. století byl v Cecháclt Živý zájem o alchymickó pokusy, př.edstavující
složku tehdejšího zkounrání přírody (latinsky byl v Čechách napsán uŽ t4l2 alclry-
mický traktát Jana Těšínského Processus de lapide philosophorum _ PojednánÍ
o karneni mudrců). Tyto pokusy rostly z dobových názorů na přírodu a hmottt,
za|ožených jednak na teorii o čtyřech žir'lech (voda, oheň, země, vzduch) jako zá-
kladu prahmoty, z niž vznikla rozdílným seskupovánírn veškerá hmota, jednak na
Platónově názoru o oduševnělosti kaŽdé hmoty. Prostředkem k přeměně jedné
hnroty v druhou byla alchymistůrn nejušlechtilejší látka - ,,kámen mudrců.. -
sloŽeirá z čistýclr živlů podle Aristotelova učení a podle Platóna oduševnělá. Pomocí
,,ltatnene mudrců.. měly být různé hnroty, hlavně čisté kovy, oduševněny a tím
zdokonaleny. Zák|adni živly byly v práci alchymistů představovány určitými
látkami; voda rtutí, země zlatem, oheň sírou a vzduch (povětří) ,,solí amoniackou..,
která se připravovala z nroči.

Vybrané ukázky obsahují návod k přípravě alchymistické rtubi, síry a zlata
a k zhotoveni ,,kamene mudrců.. a počátek práce s ,,kamenem mudrců... Z lrlediska
chemicky technologického je zajimavý popis získávání čisté siry z tzv. pruhovaté
křemenice (pyrit' FeS') na svou dobrr obratnou arralýzou. Rukopis je uveden
zajímavou, bohuŽel jen fragmentárně dochovanou předmluvou, poukazující ke
společenskému smyslu alchymistického úsilí. Z předmluvy zřetelně vyplývají čistě
světské cíle alclrymistických snah; alchymie měla dopomoci k obohacení a k zÍskání
společenské nezávislosti lidem skutečně znalým, nejen urozeným a mocným; zvláštní
naděje do ní proto vkládali příslušnici nižších vrstev. odkazy na boha a prosby
k němu mají v předmluvě vlastně funkci čarodějnického zaklínání'

( Z  P Ř E D M L U Y Y )

Najmilejši bratře mój, tuto já tobě dávám naučení to napsáno, kerés
svými očima ode mne viděl dělati, keréŽ mně jest ráčil všemohťrcí pán dáti
skrze sprostného svého služebníka, jménem Gades, mudrce dospělého. Ej,
já virta tvú sluŽbu, týmž darem tebe obdařím právě a spravedlivě, tak mi
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buolr pomáhej i jeho milá matka i všechrri světí, nic Sobě nezachovávaje.
S člověkem buohobojicím a cti a šlechetnosti milujícím můŽeš rrčiniti slib
S ním, ab-v sobě i jemu pomolrl. Dále, najmilejší bratře, chuovej se pánů
a vysokých lidí, aby zvlášče nic neměl činiti s nimi ani se na jejich sliby
ireobracoval, neb to vidúce nesmierné dílo nižádný nad tebú právě neučiní,
neb ktož má moc, ten má i práuo. I proč chceš býti nevolným' moha býti
svobodným, i proč chceš býti robotníkem iiného, moha. býti sám svým,
i proč chceš jinémrr říkati pane' moha sám býti pánem?

Tuto se počíná cesta spravedlivá v alchymiji, ješto je neslýcháno ni od
žádného, by ji dokonal tak snažně jako tento mistr, jménem Antoní z Flo-
rencie. A já' jsa sluha jeho, z naučenie popsal sem právě a spravedlivě tak,
jakoŽ sem viděl.

Vezmi vitriollum tři funty a to ztluc drobně a vsyp v pernici a vstav na
uhlé tiché, ať se rozpusti, a vždy míšej dřevem, ať nepřihoří; a to tak dlúho
učiň, aŽ všechna vulkost vyschne dobře, tož přestaň. A ztluc drobně a sej
skrze sítko a to dobře schuovej v suše, ať nižádná vulkost toho nedochází.

Tuto se počíná druhá příprava prachu, ale tato věc má najprvé připravena
státi přede všemi prachy etc.

Vezmi rtuti půl funtu a tu zetř'i v pernici solú čiščenú, jakož potom o nÍ
najdeš psáno, a to tři s octem lítým, a to ocet slévaje a jiného nalévaje tak
dlúho, až pójde se rtuti ocet čistý. Potom vlej na ni teplej vuodičky, at ze
rtuti všeclrnu sůl vytáhne,avŽdy ji míšej rukama; ažt se v hromadu sběhne,
vysuš z ni vuodu čistú šatú. A potom vezmi jirchu dobře vydělanú a vlej do
nie rtuť a vydav rtuť skrze jirchu šňurú zaváŽe pravú mocí; a to učiň
třikrát' Potom prodav ji skrze rúchu také třikrát a potorl vloŽ na nůši
čistú rúchú a nech ji tak ležeti dobře přikryje, ať nižádná vulkost jí nemůž
dojíti.

Nadpis: cesta sprauedlíorÍ správný postup _1 kerés (dial.) které jsi - :] sprostné-
ho prostého; jménem Gades: snaď někdo z proslulé florcntské rodiny Gaddi; dospěIého
velmi učeného _ 4 prdvě náleŽitě' řádně - 5 nic sobě nezachoudoaie nic si nenechávaje
pro sebe _6 buohobojícÍm bohabojným -7 chuouei se střez se _ 8-9 abg neměl... ani
se neobracoval abys neměl... ani aby ses neohlÍžel _ 9 nad tebú prduě neučiní s tebou
podle práva nenal oŽí

73 ni od žtjd,ného ott žádného, od nikoho _74 bg ji dokonal Že by ji dovedl k do.
konalosti _15 prdoě a spraoedliuě pravdivě a správně - |7 uitriollum (lat. akuz.):
míněna skalice; lunÍ libra (512 g); ztluc drobně roztluc na drobno; u pernici do pánve;
usÍau přistav _ 78 tiché rozžhavené, ale nehoříci; uždg mišei stále míchei - t9 uulkost
(dial.) vlhkost, tekutina

2l prachu alchymického preparátu -23 zetři utři, rozetři; solú čiščenú se solt
zÍskanou odpařováním z vodného roztoku _ 24 lttým ostrým, koncentrovaným -
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26 ažť seohromadusběhne až se ti spojí - 27 šatú šátkem, rouškou; iirchu k:ůži *
28 vgdav vymačkej, vytlač; praoú mocí náležitě pevně - 29 prodav protlač, proced;
skrze rúchu skrz roušku, plátnem; na nŮši na ošatku

(sÍRA - RozPoUŠ'rĚNÍ ZI,ATA)

Tuto se počíná dělati naše síra a o tej nevědí ti jistí, ješto dělají v alchymiji,
neb jest tak skryto, že se nižádný nemůž domáceti toho skryti, a bez nl
nižádný nemůž nic spravedlivého udělati, neb ta všechny věci ustanovuje
v alchymiji i v zemi etc. Druhý prach etc.

Potom vezmi křemenici pruhovatej se dvoje přehršle a zmej ji čistě
v vuodě a usuš. A potom vlož ji v teglíky zlatničí ve dva neb ve tři a zakrý
nedačímsi a vstav v uhlé prudké a nech státi za půl dně. Potom vezmi moi
od robence zdravého a vlej do moždíře dopoly a vsyp tam všechnej křeme-
nice, ať se tam obměkčí; a vezma tlúk tluciž v moždříři tak v moči. A když
jie dobře ztlučeš, zmej jie a slej ten moč. Potom vezmi kámen a kurent a ti'i
na něm tu křemenici po máli; každé třenie tak dlúho tři s močem, aŽ uzdříš,
anot se rozpustilo jako mléko. Slej to v rendlík a tři jiné. A tak tři až do
konce vši tu věc; IépeJi budeš tříti, a věčí zisk vezmeš. Protož nebuď teskliv
na třenie, neb kdyŽ vezmeš 40 čéstí, ledvať z nich příde čtyři čésti, ješto by se
hodilo. Po tom tření, když máš všechno v rendlíku, nalej moče na to plný
rendlík a vař to dobře míšeje dť.evem. A to povaře slej doluov nečistotu
a pójdeé nečistota velmi doluov s močern. Nedbaj na to' vlej jiného moče
a opět vař a vždy míšej, ať se nesražuje, a potom opět slej; a to učiň tak
dlúho, vaře, slévaje, aŽ uzdřiš, Žet tej veci nic doluov nejde s močem, a moč
čistý doluov sléváš, a křemenici ať málo zóstane, tak přestaň a vlei na ni
vuody vlažnej a zmej ji čistě vuodú. Potom slej vuodu preč a tu s randlíkem
vstav na tiché uhlé a vysuš převelmi čistě, ať v ní nižádná vlkost nezóstane,'
a schuovej. A tak budeš míti síru múdrých, ještot jest všech duchů zámek
etc.

Tuto se počíná, kerak rnáš zlato dělati a připraviti k těmto velebným
prachóm.

Vezmi vitriollum vysušeného, jako se napřed píše, tři funty a tolikež
sanitru a k tomu armoniaku funt a to vše smíšej spolu a zetři to dobře
a vsyp do sklenice, ješto slóve kukurbita, a vstav na ni alembik a podstav
sklenici, aby do nie teklo. A zamaž dobře, at nikudy pára ven nemůŽ,
a vstav v pécku, jakož víš, a udělej oheň tichý, a když uzříš, anot vuoda
teče, posil ohně nevelmi a nechť se tak distiluje, až uzdřiš, žetvic nechce se
distilovati. Potom daj oheň dobře náhlý, a'ž uzřiš, anot duchové jdú, jako by
dýmal na vuodu' nech tak státi tak dlúho, aŽ uzřiš, anoť alembik zběIé, toŽ
přestaň a sklenici s vuodú odejmi. Yezmiž kúsek z|ata a vrz tam a zatkej
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a shřej nad uhlinr sklenici, a tak tvá vuoda pustí od sebe nečistotu a bude
čistá.

Tuto se počíná, kerak máš v tej vuodě rozpustiti zlato a připraviti, aby
bylo hodné k tomu rlielu.

Potom vezmi zlato dobře pálené a učiščené navrch a daj je zkovati
tence a zÍeŽ je drobně. Potom vezmi skleničku a vlej do nie tej vuody, cot
se zdáo a vlož tam zlato a zamaŽ sklenici dobře a vstav na popel teplý,
a takt se rozpustí tvé zlato u vodu čistú etc.

.|uto znarnenaj, jestliže by se zd'áIo, žeÍ'by tě ta vuoda mnoho stála, ale dej
k něterému zlatnikovi., ještoť umí děliti z|ato a stříbro, a dáš jemu něterý
groš a dát vuody a sámt rozpustí zlato etc.

Potom vezmi tu vuodu s zlatem a vezmi kotlÍk malitký a nalej do něho
vuody a vstav na uhlé, at vře, a když bude vříti, vlej tam tu vuodu z sklenice
a míšej dřevcem, at se nechytí kotlíka. A když uzříš, anot zlato de ke dnu,
stav duoluov a necht málo prostydne. A tu vuodu slej znenáhla avlejjinej
na to a opět vař; a to učiň pětkrát nalévaje a vaře a míšeje, slévaje. Potom
slej do rencllíka a vysuš vuodu na uhií, ať jedno prach ostane. Ten prach
sbeř čistě do teglíka zlatničího a vstav v uoheň, ať se dobře kalcinuje, avždy
mÍšej železnú strurrú, až uzříš' anot nižádná vulkost z z|ata nejde, neb jakž
by kerá vlkost ostala, nikdy by se tvój kámen nespojil; a tak budeš míti
zlato připravené k tej velebnej cestě.

1' naše síro: síra připraverrá pr<r účely.alchymistické * 2 se domdceti domakati
se' dopíditi se _ 3 ušecňng uěci ustanouuje je základem vše ho - 5 křemenici pruhouatei
(gen.): jdepatrněokyzže\ezný,pyrit, tj. sirník ž,e|ezičftý, jÍmŽle křemenprorostlý;
se dooie přehršle nadvěhrst i;zmei umyj, vyper-6otegltkgzlatní"čí dozlatnických
tyglíků (kelímků)' slouŽícÍch k Žíhání - 7 nedačímsi čímkoli' něčím; ustao u uhlé
prudké postav do prudce rozŽhaveného uhlí; zapťtl dně(dial.) na půl dtre - 7-8 moč
od robence dětskou moč _ 8 dopolg do poloviny - s tlúk palici - 70 kurent těrku, tře-
cí palici ^ 77 po mdli po troškách; lřenie dávku třené směsi; uzdříš(dial.) uzříš -
12ano t  že , j ak -13ušťvšec} rnu ;  nebuď tesk l i v  nes týske j  s i ,  nes t ěŽu j  s i _14 l edva t
sotva _ 22 ulkost (dial.' dále též uulkost) vlhkost, tekutina - 23 sí.ru mtídrých: strl
připravenou pro účely alchymistické; všech duchů zdmek klíč ke všem duchům; podle
tehdejšího chápání alchymie měla mezi preparáty zv]áštní postavení tzv. duchovní
těla (síra, arzén, amoniak, tj. čpavek, a rtut), protože přispívala k proměně kovů; du.
chovnÍ p<ldstatu předpokládala středověká věda jak u Živé, tak i u neŽivé přírody

25 k velebným prachóm k vznešeným, podivuhodným preparátům (alchymic-
kýnr) - 27 uitriollum (lat. akuz.): mÍněna skalice; tolikež stejné mnoŽství _ 28 sanítru
ledku sodného; armoniaku amoniaku, čpatlku _ 29 kukurbita(z |at.) křivule; alem-
ÓÍk.. skleněný poklop destilačnÍho přístroje, z něhoŽ po straně vybíbala destilačnÍ
rourka _ 30 sklenici..tj. spodní část destilačního přístroje; zamaž dobře: zamazánlm
hlírrou se těsně spojily obě části destilačního přÍstroje _3| u pécku do alchymistic-
ké pece; Íicňý nrírný _ 32 neve.Irni nepříliš, trochu; se rlistiluje destiluje - 33 dobře

5 5
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ndňlý velmi prudký; duchovéidú páry vycházeji; podle tehdejších názorů přeměna
duchovní podstaty nerostů měla za následek přeměnu forem hmotných _ 35 zatkej
a shřei uzavři a zahřei

38 u tej uuodě: tj. v rozpouštědle - 39 hodné vhodné - 40 učiščené vyčištěné (Ží.
háním) -1i zřež ie drobně rozŤeŽ je nadrobno1 cot se zdrÍ kolik uznáš za vhodné -
4Il u uodu do vody, tj. do roztoku

44 znamenaj věz - 45 k něteftmu (dial.) k nělcterénru; děIiti taviLi, rozpouštěti;
něterý groš nějaký groš' několik grošů - 49 dřeucem dřevem - 50 sÍap duoluoo odstav _
52 jedno jen _ 53 ať se kalcí.nuje: Lj, at' se pálením měnÍ v bílý (vápenný) prach; po-
chod vedoucí podle pojetí alchymistů k zušlechtění kovů - 54 strunú míchaci tyčí -
55 kdmen kámen mudrců (v. pozn. 1 následující ukázky) - 56 k uelebnei cestě k
vznešenému postupu (alchymickému)

( K Á M E N  M U D R C Ú )

Tuto se počÍná složenie a spojenie toho velebného kameně, ješt,o v něm jsú

čtyři věci, totiŽto vuoda, to slóve rtut múdrých, země, to slóve zlato, oheň,
to slóve síra naše, povětří, to slóve armoniak. A ty všechny čtyři elementa
jsú jednoho přirozenie. I nelze nižádnému chybiti, jedno buď ustavičně
v svém diele a nesvěřuj se žádnému alchymistu' leč jej prr'é clobře zkusíš,
žeť se s tebú srovnává etc.

Ve jméno otce i syna i ducha svatého, amen.Vezmi rtuti 16 lotů, vezmi
síry dva loty, vezmi zlata lot jeden anebo půl druhélro a to všechno sčiň
vespolek do pernice oblél'anej a tři to za tři lrodiny. Potom vsyp v sklenici,
ješto slóve Íiolka, mát hrdlo dlhé a tenké, zezpod jako kúle, a vstav v písek
do pécky a nech sklenici otevřínu, ať vlkost vynde' A potom zamaŽ a dai
oheň tichej, ať sklelrice bude jako vajce přepečené teplá. A nech tak státi
za čtyři dni a noci, ať se dobře tvój kámen spojí a pojrne tělo, duši a duch.

7 velebného kameně (dial.) kametre lnudrců, zálila<lní suroviny alch-vmické pro
výrobu zlata nebo stříbra, která obsahovala zástupcc čtyř přírodních živlů, z nichŽ se
podle učení Empedoklova, tradovaného pro středověk Aristotelem, skládá veŠkerá
hmota (z lato:  země, r tué: voda, síra:  oheň, čpavek: vzduch) _2rtuť múfuých:
míněny soli rtuti (sirníky, chloridy apod.), jichŽ uŽívali alr:lrymisté (uŽívání čisté
rtuti bylo obtíŽné pro jeji citlivost rra teplotu) - 3 sírc naše.. síra zpracovaná pro
účely alchymistické; pouětří vzduch; elemenla (lat.) živly - 4 jsú, jednoho přirozenie
mají stejnou podstatrr _5 prué nejdříve - 6 se .s tebú sroundurÍ je s tcbou stejného
smýšlení

7 lot: 16 g _ 8 silň oespolek dej společnč _ 9 do pernice obléoane'i do polévané
hliněné pánve _ 1.o fiolka: alchymistická baňka rrŽívaná při destilaci; dlhé(dial.)
dlouhé _11 ať ugnde a'ť' vyjde, at se vypaří; dai rrclělej -!2 ať bude at' !e; přepečené
upečené -73 ať poime těIcl, duši" a duch: tj. aé sc .v něm spojí podstata hmotná i du.
chovní
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( PRVNÍ  PŘEMĚNA  KAMENE  MUDRCÚ )

Tuto se počíná, kerak máš ten velebný kámen v prvnie přirozenie obrátiti,
totiŽto u vuodu velebnú, ješto jí v světě rovné nenie.

Najprvé zjednej sobě kámen široký a tvrdý a hladký a takto jeho pokuš:
Vezmi silnej vuody a vlej naň; jestliŽeť vuoda na kameni bude vříti, tehda
věz, žet, se kámen nehodí. Pakliť vuoda stane s pokojem, tehdyé se hodí.
Yezmiž vuosku a oblep kámen okolo a nechaj nosa doluov viseti, at by
mohla vuoda doluov jíti. A vlož kámen na zemu vlkú do pinvice a nad
kamenem čistě připrav, ať nic naň nemůž upásti nečistého v tvój prach.
A podstav pod nósk skleničku, ať by do nie vuoda tekla. Potom vezmi
prvnie sazenie a vlož na kámen a přičiň k tomu armorriaku čiščeného 16 lo.
tuov a zetři to kurentem velmi dobře spolu a potom rozhrň na kameni tence
a nech tak ležeti ve jméno buoží. A'věz, žet se po témdni počne rozpúščeti.
A když uzříš, anoť se jiŽ chce pustiti, potři dobře kurentem a po tom dni
nech jde do sklenice, a cožt přes noo sende, to zase vlej a zetti a po kameni
rozhrň a nech tak jde znenáhla; avěZ, žeť rná jíti čisto. A.což sende, to sceď
do jinej sklenice benátskej, ješto slóve kukurbit; neb z tej sklenice jí nemáš
hýbati' protož opatř se, aby škody nevzal. A tak vždy ráno, což steče, to
chuovej a scezuj skrze čistú rúchu a po témdní zetří kurentem. A také věz,
Že k posledku velmi znenáhla pójde; nedbaj na to, ale vezma též vuody,
nalej na prach a zetÍi a rozhrň, a takt sende všechna. Jedno coŽt nečistoty
bude, tot na kameni zóstane, to vrz preč, a tak budeš míti vuodu čistú
a jasnú, jižt, v světě rovně nenie. Toť jest ta vtroda, ješto mrtvá těla křísí,
t'otižto měd, železo a jiné kovy. Toť ji slušie ctíti, neb skrze ni bude člověk
ščen a povýšen k velikému zblaži. Také věz, aby sklenici dobře zavíral
vuoskem, nebť by všechna vyšla, že by nezvěděl, neb ji povětř.í táhne.

Tuto máš znamenati, že j1ž se máš připraviti k tej velebnej cestě, a to
takú mírú, aby věděl, jestliže který člověk ji bude dělati a nebude řádně
bydliti, věz, žet, se před jeho očima všechno rozskočí. A nechť toho pokusí:
Daj ji něterý ženě nečistý v ruce a uzříš, žet, se jí v rukú rozskočí, neb ta
velebná vuoda nemůž trpěti nečistoty. Protož věz, aby se zpovídal, a když
kolvěk by hřešil ženú, ten den nechaj diela, ač chceš svému dobrému.
A zvlášče varuj se lidí neřádnÝch etc.

1 u prunie přirozenie v první Íorrnu přeměny; celkem popsány tl.i stupně, zak|á.
dající se na mnohonásobné rlestilaci a kalcinaci - 2 u uuodu uelebnú ve vodu vzneše-
nou, tj. v roztok kamene mudrců _ 3 ziednej soĎd opatř Ši; po1cuš vyzkoušej _ 4 sil-
nej uuodg koncentrovaný roztok _ 5 stane s pokojem zůstane v klidu - 6 noso odka-
pávacÍ rourku _7 doluouiíÍí stékati, vytékati; nq zemu ulkú (dial.) navlhkou zemi;
do pinoice do sklepa _ 8 připrau uplav' uspořádej; uprÍsťi vpadnout, spadnout;
tl prach do preparátu - 9 pod ndsk (m. nósek) potl odkapávací rourkir _10 sazenie ďf.rv.

1 0
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ku_12 potémd.ni potýdnu- 13 pusÍiÍi rozpustiti ; poÍři utři _ 74 nechide nechť
jd'e; sende steče - 77 opatř se buď opatrný, dávej pozor; abg škodg neuzal abys neutr-
pěl škodu' uraz - 18 chuouei ukládej; skrze ruchu roušl<ou, plátnem _79 téžtéže _
20 jedno jen _ 21 urz preč hod pryč, vyhoď - 22 mrtvd těla křtsí nerosty oživuje, tj.
lryvolává alch5rmické pochody, reakce -24 bude ščen (m. cÝščen) bude ctěn, dojde cti;
k zbuoži k majetku, k bohatství _ 25 bg ogšla vypařila by se

27 takú mtru do té míry; řddně bgdliti spořádaně Žiti _ 28 se rozskočt rozpadne
se _ 30 abg se zpouídrrl že se máš zpovídat, - 31 or'Y cňceš chceš-li

KŘIŠŤ, tN  Z  Pp .ACHATIC
ť l voD  K  PoČ ÍTÁNÍ

Evropská vzdělanost znala Křišťana z PraclraLic (viz o něm zde \a s. 570) přede-
vším jako matematika a astronoma. Poměrně velrni rychle se po celé Evropě roz-
šiřily opisy Křišťanova traktátu o konstrukci univerzálního astronomického pří-
stroje - astrolábu, který Křištan sepsal někdy v prvním desítiletí 15. století. opisy
tohoto traktátu se dodnes zachovaly v četných evropských knihovnách.

Matematický spis Álgorís.mus prosaťcus (Prozaícký úuod k počítant), z néhož
otiskujeme ukázku, nepatří mezi přední Křištanova díla. Není prací zcela původní,
vznikl v závislosti na tehdy obecně uŽívané předloze, traktátu De arte numerandi
(o početnírn umění) Angličana Jana de Sacrobosco (z 1. poloviny 13. století), ale je
typickou ukázkou tehdejší matematické práce. Algorismus vznikl jako jedna
z prvníclr Křištanových prací asi kolem r. 1400. Křišťan si nekladl jiný úkol neŽ
vysvětlit v universitních čteních techniku základnÍch početních úkonů, jak je
tehclejší doba znala, a tak podat úvod do počtářského umění.

Veden náklonností k mládeži přičinil jsem se, aby byly v krátkosti
vypsány zákla<ly počtářského umění; a protoŽe celý soubor počtářství se
provádí číslem, je tedy třeba začít od čísla jako od počátku.

Čislo ted-v není nic jiného než souhrn jednotek. Jednotka pak je to, čím
se vypovídá o jedné kaŽdé věci, že je jedna. A jsou trojí čísla, a to prst,
článek a čislo složené čili smíšené. Prst je každé číslo menší než deset, totiŽ
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, až do devítky včetně. Článek je kaŽdé číslo, jeŽ může
být rozděleno na deset stejných částÍ, a to tak, že nezbude ani zbytek arri
zlomek; tak jako se 10 dělí na deset jednotek, 20 na deset dvojek, 30 na
deset trojek a tak dále i jiné články. Složené číslo je ono číslo, jež se skládá
z prstu a čIánku, tak jako se 11 skláclá z jednotky, jež je prstem, a z |0, jeŽ
je článkem. A tak se každé číslo, jež je mezi dvěma sobě nejbližšími články,
nazývá čislem složeným. Avšak mezi různými lidmi se tato čísla zapisují
různými značkami. Jinak je vyznačují latiníci, jinak prostí lidé na zdech.
NechámeJi stranou prostý lid, který podle různýclr krajů uživá vždycky
různého zapisování čísel, o latinském zápisu čísel platí tento výklad:

Latiníci znají pro kaŽdé číslo dvojí způsob zápisu. Při prvním způsobu,
hrubšÍm, kladou jednotku jako jedno I, dvojku jako dvě II, a tak rozmnožo-
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váním dále aŽ po pět' jež označují V. I označuje jednotku, V pět, X deset, dva
tyto znaky dvacet, XL jejich dvojnásobek, Lx jejich trojnásobek a jedno.
duché L dává padesát, ale devadesát dává XC' c dává sto, DC šest set,
M tisíc. Jestliže C předchází, odnÍmá sto, a tímto způsobem musÍš zapsat
kaŽdé číslo. Jinak a jasněji zaznamenávají Řekové a latiníci každé číslo
významovými číslicemi, jeŽnazývají prsty, a desátou čislicí nevýznamovou,
kterou nazývají nulou. Těchto devět prstů se má psát takto: t,2,3, 4,5,6,
7, 8, 9. Desátá pak je nula, jež se píše jako kroužek - 0, a tato nula sama
o sobě neoznačuje číslo, ale přidajili se k ní prsty, pak představuje každé
číslo, jež je článek: např. kdyŽ k ní přidáš jednotku, tak znamená 10. Všemi
ostatními prsty se tak označuje až do devadesáti' což se píše pomocí 9 takto:
90. Dále podle toho sto se piše pomocí dvou nul a jedničky takto: 100. A tak
se můŽe psát třemi číslicemi až do tisíce. Podle toho si všimni, že každý prst
se má psát pouze jedním znakem, avšak kaŽdý článek pomocí nuly posta-
vené na první místo a pomocí prstu, podle něhož se onen článek jmenuje,
postaveného na druhé místo a tak dále, počÍtáno směrem k levé ruce. Takto
píšeme směrem doleva po způsobu Arabů, kteří toto umění vynalezli. KaŽdé
složené číslo se pÍše pomocí prstu, jenŽ je částí tohoto sloŽeného čísla,
a pomocí článku, od něhož byla oddělena nula. A povšimni si, že každé čÍslo
od desíti až po sto se má psát pouze clvěma číslicemi, avšak od sta až po tisíc
třemi a od tisíce až po deset tisíc čtyřmi znaky a tak postupně clále násobe-
ním deseti, stem a tisícem. Podle tolro kaŽdá napsaná číslice označuje svůj
prst, na druhém mÍstě však desetkrát více než na prvním, na třetÍm místě
stokrát a na čtvrtém tisíckrát více, takŽe vždycky libovolná číslice posta.
vená na následujícím místě znamená desetkrát více neŽ na předchozím.
A jestliŽe čÍslo bude velké, je užitečné vždycky klást nad libovolnou číslici
postavenou na místě tisícovek také tečku, aby se vyznači|o, že poslední
číslice má představovat tolik tisícovek, kolik teček se přešlo.

Pamatuj, že je devět úkonů tohoto umění, a to počítání, sčítánÍ, odčí.
tání, půlení, zdvojování, násobení, dělení, posloupnost, hledáni kořene, a to
dvojí: z čísel čtvercových a krychlových.

o  počítání  by lo  řečeno d říve ,  nás ledu j  e  výk lad  o  sčítá  ní .

Sčítání je přičleňování čÍsla nebo čísel, aby se vědělo, jaký bude součet
celélro seskupeného čísla. Pamatuj, že kaŽdé číslo, jež má být přičteno
k jinému, se nazývá sčíbanec a má se vždy psát dospodu. Ale ono číslo,
k němuž se má přičítat, má se vždy psát nahoru, avšak tak, že první číslice
sčítance se klade pocl první číslici čísla, k němuŽ se má přičítat, druhá pod
druhou, třetí pod třetí, čtvrtá pod čtvrtou, a tak i ostatní, budeJi více číslic.
KdyŽ se tak stalo, přičti první číslici spodního řádku k první horníIro řádku,
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a jestliže z takového sčÍtání vyjde prst, škrtni horní číslici a zapiš prst vychá-
zejici z takového sčítání: např. při přičítání 2ke 4 škrtni 4 a zapiš 6. Jestliže
vyjde článek, pak se také škrtne horní číslice, napiše se nula 0 a číslo, které
dává onomu článku jméno, se přičte k následující číslici jako prst a nikoli
jako článek. A jestliže není žádná následující číslice, at se napíše na následu.
jící prázdné místo: např. při přičitání 4 k 6 vyjde 10' tedy se škrtne 6, pak se
zapíše nula 0 a jednotka se přičte lr následující číslici, jestliže je; nebo se
zapíše na prázdné místo, jestliže následující čislice neni. Jestliže však z ně.
kterého sčítání vyjde číslo smíšené, pak se škrtne vrchní číslice a na její
mÍsto at se zapíše prst, jenž je částí onoho složeného čísla, a článek at se
přičte k následující číslici, nebo jestliže není žádné čÍslice, ať se napíše na
dalšim volném místě, jak bylo řečeno výše o článku. Pak po přičtení prvnÍ
číslice spodního i.ádku přičti týmž způsobem druhou číslici spodního řádku
k druhé na vrchním ř.ádku a tak dále třetí k třetí, dokud neskončÍš všechno
sčítání. A všechno dělej tak' jako jsi rrdělal s první číslicí, avšak tak, že při
sčítání nevyjadřuj článek, např'. 10 nebo 20 jako článek, ale jako tento prst.
Toto je číslo, k němuŽ je třeba přičítat, a brrdiž takovéto: 5782, sčítanec
budiž tento: 6543; součet ]lrrde 12325. A pamatuj, že odčítání prověřuje
sčítání a sčítání odčítání.

N á s l e du  j  e  o dč i t á n í

odčÍtání je ubírání čÍs]a anebo čísel od daného čisla, např. odečtením
3 od 10 zbude 7. Při oclčítání jsou nezbytná dvě čísla, a to menšitel _ tak se
nazývá ono, jeŽ se od jiného odčítá -, a číslo, od něhoŽ se oclčítá - to jest
zásoba menšitele. A je třeba, aby čislo, ocl něhoŽ se má odčítat, bylo vždy
větší než menšitel anebo jemu rovné, nebot menší se můŽe odčital; od většího
nebo stejné od stejného, ale nikterak se nemťrže odčítat vět,ší od m'enšího.
Při odčítání se mají čislice uspoř'ádat tak, že číslice menšitele se klade pod
prvnÍ číslici čísla, od něhož se má odčitat, druhá pod druhou, třetí pod třetí
a tak dále i ostatní. Když se to stalo, odečti první číslici spodního řádku od
prvnÍ svrchního řádku, jeJi to možné, a zbytek zapiš na místo horní číslice.
Jestliže však to není možné, protože horní čís]ice je menší než nula, tu od
druhé*čÍslice odejmi jednotku a tuto jednotku napiš před menší číslo anebo
před nulu, a ta jednotka bude platit 10. Potom od onoho prvního seskupe-
ného čisla odečti první číslici spodnílro řádku, a jestliže menšitel bude roven
číslu. od něhož se má odčítat, napÍše se na jeho místě ntrla. Když byla
odečterra první číslice spodního řádku od první číslice horního řádku, je
třeba odčítat druhou od druhé, kLerá je nad nÍ postavenao třetí od třetí a tak
dále. A je třeba postupovat týmž způsobem, jak bylo ř'ečeno o první číslici.
Je však nutno dbát na to, jestliže nebude moci být číslice spoclního řádku
odečtena od té, jež je rrad ní postavena, Že je tř'eba vzit jedničku od další
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číslice, jestliŽe je významová. Jestliže však není významová, tu je třeba si od
další vypůjčit jedničku a převést ji a připsat k čÍslu, od něhoŽ se má odčítat.

100 A. za každou nulu, za niŽ se bere, se má dát devítka, neboť ona jednotka
vzhledem k nule platila deset, a když byla odňata, zůstane 9. Tak napřiklad
to číslo, od něhož se má odčítat, budiž toto: 140321 a menšitel 46523 a zbý-
vající čÍslo bude 93798.

4 souhrn jednotek: cleÍinice čísla jako souhrnu jednotek byla běŽná od dob
Eukleidových Elementů (3. stol. př. n. l.) aŽ do 18. stol'; v5rmezuje jen celá kladná
čísla - 6-7 prst, čIdnek: rozlišeni čísel na prsty (digiti) a články (articuli)' tj. vlast-
rrě na jcdnotky a dcsÍtky, vyskytuje se již od 10. stol.; běžným se stalo od 13.
stol. - 74 tůznými značkami: míněny číslice řimské, arabské a popř. i jiné značky -
24 čislíci neuýznamouou, kterou nazývait nulou: středověká matematika nepova-
žovala ještě nulu za číslo (tento názor se udrŽel až do 18. stol'); lat. označen| pro ni
',cifra.. je polatinštěný indicko-arabský termín, znamenající původně ,,prázdný,,i
v evropské rnatematice se ho užívalo od doby Leonarďa Pisánského (1. pol. 13. stol.) -
46 tolik tisícooek, kolik teček se přešIo: mÍněn způsob označování, napt. 1624653274,
který předcházel pozdějším tečkám a čárkám pro označenÍ tisÍce' miliónu atd. (pro
snazší orientaci při čt,enÍ velkých čísel) _ 47 počitdnÍ.' Iat. numeratio, tj. způsob psa-
níčísel _ 48 půIení, zdvojoudní: tj. dělení clvěrna a násobenl dvěma (původně byl5r
počítány za samostatné početní úkony); posloupnost: Lj. počítání s dnešními aritnle-
tickými posloupnostmi; hledd,ni kořene: tj. odmocňování - 49 z čÍsel čtuercouých
a krgchlouých: tj. hledání druhé a třetí odmocniny _ 54 pruní čtslice: číslice na místě
jednotek - 58 š/crÍní hornt číslíci a zapiš prsÍ.. součet se psal nahoru nad číslice
prvního řádku, které se při'Lom škrtaly; lat. název summa pro součet je vlastrrě pův.
označení pro nejvyšší řádek - 87 ztisoba menšitele: lat. disposicio numeri subtrahen-
di' tj. menšencc _ 87 na mtsto hornÍ' číslice.. postup odčítání'' je možno ukázat na
příkladu, který dále uvádi Křišťan:

náš způsob zápisu:
140321

46523
9 3 7 9 8

Pořadová čísla (vpravo) vyznačuji Křišťanův postup psaní řádků; každý řá-
dek se psal zprava doleva, výsledek je zase nahoře _98 iestliže ie uýznamoud: tj. rre-
rovná-li se nule (nevýznamová byla nula)

JAN Šixon l
Úvoo  K  TABULKÁM PoHYBU PLANET.

Jan ondřejův, zvanÝ Šindel, r'odák z Flradce Královó (asi |375 - po 1456), může
být spolu s Křištanem z Prachatic a Zikmundem Albíkem z Uničova plným prá-
vern označen za vrcholnou vědeckou osobnost u]násvpředhusitském ahusitském
obdobÍ. Stejně jako Křištan pracoval Šindel v někólika oborech, předevšim v astro-
nomii a v lékařství (velké obliby došel např. jeho latinský rostlinář). VzdělánÍ získal
na pražské universitě, kde brzy přednášel jako profesor a zastával iúřad rektora.

Křištanův způsob zápisrr :
9 3 7 9  8  4 .

0 1 3  9 1 2 1 1 1 1  3 .
7 4  0 3 2 7  1 .

1 6 5 2 3  2 .

I
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Později snaď působil jako profesor ve Vídni a jako městský lékař v Norimberku, snad
nějaký čas i v olomouci. Ke konci Žir'ota se vrátil do Prahy. Světovou pověst získal
jako astronom, a to jednak jako autor teoretických pojednání, jednak jako pozoro-
vatel. Na jeho velmi přesné výsledky pozorování zeměpisné šířky Prahy a sklonu
ekliptiky k rovníku navazovali ještě skoro o 200 let později Tycho Brahe a Jarr
Kepler. Svými teoretickými pracemi z astronomie přerůstá tehdy běžnou úroveň,
a to především proto, že jeho spisy nejsou pouhým zpracováním běžných předloh,
jak bylo tehdy zvykem, ale pokusem o samostatný přístup k problému. Připisují se
mu tabulkg pro uýpočet pohgbu planet, které přinesly některé úpravy a zpřesnění. Jak
bylo v tehdejší době běŽné' je tu spojeno studium pohybu planet se zřetelem k astro-
logické předpovědi. Avšak astrologická předpověď není jediným cílem zájmu o stu-
dium planet: autor si uvědomujeizávaŽlost.otázky, jaké je skutečné uspořádání
planetárni soustavy.

Ukázky jsou vybrány z rozsáhlého úvodu k tabulkám pohybů planet, vypočte-
ných pro pražský poledník. V úvodu k tabulkám je obšírně pojednáno jednak
o tom, jak tabulek užívat a jak podle nich vypočítávat různé pohyby planet, jednak
je podán obecný návod, jak podle postavení planet a na základě působení připiso-
vaného jednotlivým planetám sestavovat astrologické předpovědi. V ukázkách
ostře kontrastuje určitost a propracovanost metod, podle nichž se skutečně vědecky
počítají pohyby nebeských těles, s mnohoznačnou neurčitostl a nezávazností pra-
videl pro astrologickou předpověď.

( P oTŘEBA  z v l . ÁŠTN  Í cH  TABULEK  t

obclivuhodný je pán na výsostech a svá obdivuhodná díla zjevil jak
na zemi, tak na nebi z lásky k člověku, kvůli němuŽvšeza|oŽil a stvořil, aby
podle velkoleposti stvořených věcí bylo možno nahlíŽet a poznávat jejich
tvůrce. Nebot podle Knih o morálce od svatého Řehoře ',stopy našeho stvo-
ilitele jsou podivuhodná díla viditelných stvořených věcí; kdyŽ na ně hle.
clime, obdivujeme se moci stvořitele... Jeho podivuhodná a nevylíčitelná
Inoc se nám nejvíce jeví a poznatelným způsobem ukazuje v různém půso-
bení planet a v jejich podivuhodném vlivu na pozemské věci. Avšak protoŽe
vlivy a působení planet se rozličným způsobem mění podle různosti jejich
pohybů' je nutné, chceme-li poznab jejich budoucí působení a vlivy na tento
pozemský svět, vypočítávat různost jejich pohybu podle tabulek. Avšak
mezi tabulkami, jež jsou nyní známén jsou nejlepší ty, které sestavil kastil-
ský král Alfons v městě Toledu. Ale práce s těmito tabulkami je tak zdlou-
lravá a obtižná, že s nimi někteří jen s obtíŽemi dospívají k poznání pohybů
planet. Proto jsem pro zkrácení a usnadnění práce uspořádal stručné
tabulky, za|ožené na koř.enech a pohybech alfonsinských tabulek pro léta
Kristova vtělení, a převedl jsem je na poledník města Prahy. Toto město
IežitotíŽ 1 hodinu a 28 minut na východ od Toleda. Vzal jsem tedy střední
pohyb kaŽdé planety a jiných pohybů uvedených v alfonsinských tabulkách
pro 3 minuty a 40 sekund dne, které odpovidají uvedenómu času, totiŽ 1 ho-
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dině a 28 minutám, a to, co jsem vypočetl, jsem odečetl od toledských
kořenů, uvedených hned na počátku řečených alfonsinských tabulek, a tak
mám kořeny libovolné planety a jiných pohybů pro zeměpisnou délku uve.
deného města Prahy. Na základě těchto kořenů jsem vypočetl řečené střední

25 pohyby až do tercií včetně, a to tak, Že kdekoli jsem v kvartách nalezl 30 či
více, místo nich jsem připočetl k terciím jednotku. Proto je třeba k dokona.
lému poznání pohybů jednotlivých planet důkladně a dopodrobna si osvojit
poučení, obsažené v dalších kapitolách.

4 podle Knih o morctlce: cit' Moralia (PL 75' 92l) - 72 kastilský krdl Al|ors:
Alfons X. (vládl 7252-7282), milovnÍk astronomie, vytvořil v Toledu středisko
arabských' Židovských a křestanských vědců, jejichŽ úkolem bylo zpracovat vý-
sledky starověké a arabské astronomie; byly vvtvořeny tabulky pohybů planet (na-
zývané alfonsinslié), které přinesly některá zdokonalení výpočtů _ 16 na kořenech a
pohgbech: tj. na základních výpočtech pohybů;' pro léta RristooautěIení: tj. podle
našeho letopočtu (počÍtaného od Kristova narození) - 18 1hodinua28minut: rozdÍ|
zeměpisných délek Prahy a Toleda je podle tehdejšiho zvyku vyjádřen v časové mÍ-
ře (15o zeměpisné délky odpovídá rozdílu 1 hodiny v místnÍch časech); autor poč1tá
s rozdllem zeměpisných délek o 22o (skutečný rozdíl je asi 18,5.). Přesto však je
hodnota 22. vzhledem k možrrostem na poč. 15. stol. poměrně značně př.esná. To, že
je větší' neŽ by skutečně měla být, odpovÍdá tehdejšim představám o menšich roz-
měrech zeměkoule; střední pohgb: protoŽe pohyb planet není rovnoměrný, užívalo se
k výpočtům také tzy. středního pohybu, jímŽ by se planeta pohybovala, kdyby se
pohybovala rovnoměrně; je to tedy totéŽ co průměrná (úhlová) rychlost planety -

19 iinÚch pohgbů: tehdejši astronomie znala vedle pohybů planet jiŽ také četné
jiné nebeské pohyby' např. posun výstupního uzlu měsíční dráhy (tzv. hlavy Dlaka)
po ekliptice a pohyb jarního bodu v ekliptice - 20 pro 3 minutg a 40 sekund dne.. den
(tj.24 hodin) byl rozdělen na 60 minut a ty zase na 60 sekund; jde zde tedy o týŽ ča-
sový úsek jako dřÍve uvedená 1hodina a 28 minut _25 až do tercií učetně: tercie je
šedesátý díl sekundy; u kuarkich: kvarta je šedesátý díl tercie _ 26 misto nich isem
připočetl k terciím iednotku: jde o zaokrtluhlenÍ posledniho čÍsla (poclobně jako se
to dělá dnes u desetinných mist); 30 kvart je totiŽ polovina tercie a více neŽ 30
kvart je více neŽ polovina tercie, zaokrouhluje se tedy na jednu celou terci i

J AK  PoZNAT  DoBU  PRAVÉ KoNJUNKCE  S LUNCE
A  MĚ  s  ÍCE  A  J E J  I CH  oPoZ  I c E

Je třeba, abych vyrovnal Slunce a Měsíc na čas střednÍkonjunkce nebo
střední opozice, co nejpřesněji budu moci. Postup při vyrovnávání Měsíce
je pak týž jako při vyrovnávání Slunce, a to proto, že v době středních
konjunkcí a opozicí není žádný střed Měsíce. Jestliže tedy jejich pravá místa

5 budou táž co do znamení, stupňů, minut, sekund a tercií, není třeba, abych
dále počítal, protoŽe v tutéž dobu nastává konjunkce pravá i střední. Avšak
jestliže pravé misto Slunce předešlo pravé místo Měsice v pořadí znamení'
pak vím, že pravá konjunkce teprve nastane; jestliže však naopak pravé
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niísto Měsice předešlo pravé místo Slunce, vím, Že pravá konjunkce jiŽ
přešla. Tedy at má pravá konjunkce teprve nastat, či at jiŽ přešIa, odečtu
menší pohyb od většího a zůstane mi vzdálenost Slunce a Měsíce, kterou
převedu na poslední druh zlomku a výsledek zachovám a zkoumám, kte-
rému těIesu přísluší vzdálenost. Nebot jestliže Slunce předešlo Měsíc v po-
i'adí znamení, bude to vzdálenost Slunce, jestliŽe naopak, bude to vzdálenost
MěsÍce. Potom s argumentem Slunce jdu do tabulky pravého pohybu Slunce
a Měsíce za jednu hodinu a v příslušném směru vezmu pravý pohyb za jednu
hodinu se vstupem do zvířetníku, avšak k argumentu Měsíce přidám polo-
vinu vzdálenosti Slrrnce a Měsíce s polovinou dvanáctého dílu téže vzrlále-
nosti; tak samu tuto vzdálenost dělím dvanácti a kvocient bude dvanáctý
díl vzdálenosťi. Přičtu jej k ř.ečené vzdálenosti a polovinu onoho celku přičtu
k argumentrr Měsíce, jestliŽe Slunce předešIo MěsÍc v pořadí znamení; anebo
tutéŽ polovintr odečtu od argumentu lVlěsíce, jestliže Měsíc př'edešel Slunce.
S takto vycházejícím argumentem lVlěsíce jdu do uvedené tabulky a v př.í-
slušném směru dostanu pravý pohyb Měsice za jednu lrodinu se vstupem
do zvířetníku, byloJi by toho zapotŤebi. Potom odečtu pravý pohyb Slunce
za jednu hodinu od pravého pohybu Měsíce za jednu hodinu a k zbytku
přičtu t<llik sekund bez jeclné, kolik je stupňů v délce čili ve vzdálenosti. Tak
učiním v případě, Že Měsíc bude ve vnitřní části svého epicyklu, coŽpoznám
podle jeho argumentu. Anebo odečtu od téhoŽ pohybu tolik sekund bez
jedné, jestliŽe MěsÍc bude ve vnější části svého epicyklu. Vyjde mi vyrov-
naný předstih MěsÍce za jednu hodinu, který převedu na týž druh zlomku,
na který jsem převedl vzdálenost Slunce a Měsíce. onu vzdálenost Slunce
a MěsÍce děIínr výsledkem a vyjdou mi hodiny; potom, bude-li nějaký
zbytek, násobím ho šedesáti a součin dělÍm týmŽ číslem jako dříve, a vyjdou
mi sekundy. A pak ještě, budu-li chtít, násobím zbytek šedesáti a součin
dělím týmŽ čÍslem jako dříve a vyjdorr mi tercic, což stačí. Potom hodiny,
minuty, sekundy a tercie takto nalezené spojím s časem střední konjunkce
Slunce a Měsíce, jestliže Slunce předešlo Měsíc v pořadí znamení, anebo onen
čas odečtu, jestliže tomu bude naopak. Vyjde mi hledaná pravá konjunkce
Slunce a Měsícc.

Nadpis: dobu praué konjunkce Slunce a ]ýIěsíce: tj. okamŽik' kdy se Slunce a Měsíc
při pozoror'án1 zeZemě, promítajÍ zhtuba do stejného místa na obloze' tj. jsou na stej-
ném stupni ekliptiky (slunečni dráhy)' podle níž se určova]a poloha planet; opozice:
opak konjunkce, tj. okamŽilr, kdy jsou planety při 'pozorováni ze Země prá-
vč na protilehlých stranách oblohy, tj. jsou od sebe vzdáleny o 180o ekliptiky .-
1 střední konjunkce nebo střední opozice: časy vypočtené pomocí tzv. středního (tj.
průměrného) pohybu planet (pottyb planet není ve skutečnosti rovnoměrný) _4ne.
tti žddný střed Měsíce: tj. nenÍ třeba brát v ťrvahu vzdálenost skutečné polohy středu
Měsíce ocl jeho střednl pololry; prauó' mtsta: body na obloze, kam se skutečrrě planety
pronítají - 5 co d.o znamení, stupňťt...'. poloha planet se uclávátzv. ekliptikálními sou-
řadtricerni; tlólka se měři na ekliptice (na dr:ize Sluncc), šířka rra krrržnicích kolmých
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k ní. Stará astronomie počítala převážně jen s ekliptikální délkou' která se měřÍ od tzv.
jarnÍho bodu (bod' kde je Slunce v okamžiku jarni rovnodennosti). Ekliptika se dělÍ
na 72 znamenÍ, kaŽdé znamení má 30o (obloukových), stupeň se dělÍ rra 60 minut,
minuta na 60 sekund atd. (jako u měr časových). Protože jarní bod se po ekliptice
posouvá, znamenÍ nesouhlasí (a již tehdy nesouhlasila) se souhvězdimi _ 15 s argu-
mentem Slunce: tj. s hodnotou, podle níŽ se hledá v tabulkách - 77 se ostupem do
zvtřetníku: rozumí se okamžik, kdy Slunce vstupuje do jednotlivých znamení zvÍ-
řetnÍku _79 kuocienÍ.. matematický termín 15. stol.' označujícÍ podíl - 28 epícgklu:
podle představ geocentrické astronomie se planety nepohybttjí kolem Země po
jedné kružnici, ale aspoň po dvou; přitorn střed menšl kruŽnice se pohybuje po
obvodu větší kružnice. Druhá (tj. menší) kruŽnice se nazývá epicykl; jeho vnitřní
část je b|Lže Zemi, vnější část je vzdálenějšÍ od Země - 30 ugrovnaný předstih Měst-
ce.. míněn rozdíl pohybu MěsÍce a Slunce po ekliptice (Měsíc se pohybuje rychleji než
Slunce)

( o  I ) Ú s oBENÍ  } , o I {YBU  P LANET )

SloŽení jednotlivců je smišení povah a k smÍšeni povah dochází smiše-
ním časů, smíšení časů pak vzniká působenírrr polrybu plane-t, které vládnou
tomu času, v němŽ dochází k onomu smíšení. Kterákoli tedy to bude
z planeto podle niž se poznává věštba o smíšení času a účinkti neb o životě
na tomto světě, je to planeta šťastná. A kterákoli z nich to bude, podle nÍž se
poznává věštba o pokažení času horkem či chladem a o zkáze a zhoubě
a o jiných tomu podobných věcech, je to planet.a z|á. A podle toho staří
poznali' kterit z planet je šťastná a která je zIá, která zase je smišená a která
je horká či chladná, která je vlhká a která suchá, nebo která je mužská či
ženská, denní či nočnÍ, a jiné věci, kteró se vztahují k planetám. Podle nich se
planety nazývají pro to, co se děje v tomto světě, jak shledali, působením
jejich pohybu ve smyslu úpravy počasí, a to i povzbudivého i ničivého vlivu,
a ne proto, že by byly samy o sobě horké či chladné, vlhké či suché, dennÍ
či noční, nebo že by byly něčím jiným ztěch věcí, jež jsou uvnitř krtrhu
Měsíce. Pokud se projevuje jejich působení na časy a krajiny, děje se to
dvojím způsobem: jednak tak, že planeta působí sama jediná. jednak tak,
že se ji v jejím působení dostává cizÍ účasti.

Tak příkladem působení planety jediné je třeba Saturn. Když ten bu.
de vládnout věštbě roku bez aspektu vůči IVIartu nebo některé jiné z planet,
bude v zimě přemÍra mrazu ve všech chlaclných severních krajinách a za-
hynou v nich živočichové i rostliny, a ještě obtížněji bude obyr'atelům tohoLo
pásma v chladu a suchu, kdyŽ bude Saturn ascendentní ze středu kruhu
augu. Avšak v krajinách nadmÍru teplých se v roce' jehoŽ věštbě bude vlád-
nout Saturno zmenší žár jejich ovzcluší, oclrladí se a stane se příjemným,
posíli se jednotliví Živočichové i rostliny, upraví se jejich povaha a jejich
ovzduší bude příznivé, když Saturn bude vůči nim ciescendentnÍ.

Bude-li vládnout roku Mars bez aspektu r'ůčiSaturnrrnebo jinézpla-kružnicích kolmých
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net, v severních krajinách se v době zimy zmírnimráz a jejich ovzduší se
oteplí a upraví se v nich vhodně povaha živočichů a rostlin. Avšak v jižních
krajinách, jestliže Mars bude vládnout roku a v době letní bude v jiŽních
znameních zvířetníku, nastane nadměrný žár a roztaší se povaha Živoči.
chů a rostlin a zahynou pod tíŽí Žáru, nebot, žátem sezkazi i ovzdušÍ
těchto krajin, budeJi v létě Mars v jižních znamenich.

V předchozím výkladu jsme řekli, Že změnou Slunce ve čtvrtích kruhu
nastává změna času a že rozdíly roku, to jest roční období, se stávají odliš-
nými od rozdílů jiného roku proto, že planety působí spolu se Sluncem. Tak
např. bude-li Saturn se Sluncem v zimě v nějakém vztahu, aniŽ by byl
Mars nebo některá jiná z planet k nim v nějakém aspektu, a bude-li na
konci znamení, zvětší se chladnost a délka zimy a pravděpodobně se v nich
znásobí vanutí severních větrů,jež jsou nad obyčej chladné, a to tím jistěji'
bude-li Saturn ascendentní. A když bude v létě Saturn takto postaven ke
Slunci, zmenší se horkost ovzduší, zvětší se jeho chladnost a bude krátké
léto, a to nejvíce tehdy, bude-li Saturn descendentní.

Rovněž kdyŽ bude Mars v nějakém vztahu ke Slunci, aniŽ by Saturn
byl k nim v nějakém aspektu, a bude-li na konci znamení, protoŽe konec
znamení jsou končiny z|a a ohlašují pohromy, bude léto nadmíru bohaté na
horko, bude dlouhé a škodlivé, a to zejména v krajinách, ježjsou mezi pohy-
bem Berana a Raka; a to nastane tím určitěji, bude.li Mars ascendentní. A bu-
de-li po čas zimy Mars se Sluncem v nějakém vztahu, aniž by planety byly
vůči nim v nějakém aspektu, bude sama zima teplá a krátká a zmnoho-
násobí se v nÍ vanutí jižních větrů.

Také bude-li Jupiter v některých ročnÍch obdobích smíšen se Sluncem
a nebude.li některá z planet vůči nim v žádném aspektu, zmírní se ovzduší
této doby vlhkostí a teplem a znásobí se v tu dobu vanutí umírněných
severních větrů, posilujících živočichy a setbu. Podobně bude působit
Jupiter v roce' jemuŽ bude vládnout.

Venuše však, bude-li v některých obdobÍch roku smíšena se Sluncem
a nebude-li k nim žádná planeta v aspektu, pak budeJi to v zimě, bude mít
účinek zmírňovací a zav|ažljicí; ale v létě a na podzim bude zmenšovat
suchost těchto období.Apodobněbude působit v roce, jemuž bude vládnout.

Také kdyŽ v některých ročních obdobích bude Merkur smíšen se
Sluncem a žádná planeta nebude vůči nim v aspektu, bude ovzduší těchto
období plné nepříznivých odchylek způsobených větry a zčásti i suchem,
které bude pocházet od suchého druhu větru, protože se oslabí přirozené
smíšení toho času. A podobně bude Merkur působit v roce' jemuž bude
vládnout.

1 pouah: tj. přirozeného uspořádání základních prvků (elementů) .2 pltlnet, které
okidnou tomu času: jednotlivým planetám (podle tehdejšího pojetí: Měsíc, Merkur, Ye.
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tt\ _2 plunet, které

nuše, Slunce, Mars, Jupiter' Saturn) byl přičÍtán rozhodujícÍ vliv na jednotlivé časové
úseky _ 74 uunitř kruhu Městce: tj. v tzv. sublunárn1m světě, kterým je podle představ
převzatých z učení Aristotelova míněna oblast uvnitř dráhy Měsíce (sublunární sÍéra),
tvořená čtyřmi prvky (Živly)' které se mohou navzájem mísit v různém poměru,
a proto v této oblasti mohou vznikat změny (na rozdíl od neměnné oblasti vně tohoto
kruhu, tvořené jediným dokonalým prvkem ) _79 bez aspektuuťtči Martu: aspekt je
jedním ze zák|aďnLch astrologických pojmů: planety jsou vůči sobě v určitém aspek-
tu' kdyŽ (pozorovány ze Zemé) jsou ve zvířetníku (v ekliptice) od sebe vzdáleny o
úhly' jeŽ jsou vrcholovými úhly některého z jedrroduchých pravidelných mnoho-
úhelníků _22 ascendenlní.. vzestupný' tj. bude-li v okamžiku, k němuŽ sevztahuje
astrologická předpověď' ve znamení, které právě vycház1; kruhu augu:lat. názvem
aux se ve staré astronomii označovala vnější část kruhu epicyklu _ 26 descendentnt:
tj. bude-li ve znamení, které právě zapaďá _ 34 ue čtortích kruhu: tj. ve čtvrtích slu-
neční dráhy, kterou si tehdejší astronomie představovala jako kruh_38 nakonci zna-
mení: ti. zvířetníku - 4l mezi pohgbem Berana a Raka: míněna severní polovina tro-
pického pásma Země _ 52 smtšen se Slttncem: tj. bude-li působit spolu se Sluncem

Poznámky  ed iční

Luc i  d  á ř '

Text ukázky otištěn podle rkpu Fiirstenberského, chovaného dnes v SA na
Křivoklátě I ď 36' Íol. 129b - 141b ( F ). opravy a doplňky provedeny podle prvotisku:
Lucidář o rozličných věcech, jenŽ sú na nebi, na zemi i u vodách, Plzeň 1498 (I(nihopis
č,,72 _ 

"). 
- v paleograflckém opise (s některými omyly) vydal paralelně oba texty

Č.zlbrt, Staročeský Lucidář,Sbírka pramenů1,2,5,Praha1903 (Zíb).Tamirozbor
památky a nejdůleŽitější literatura. Srov. téŽ: A'. Truhlář, o některých knihách prosto.
národní četby české v XVI. stol., ČČM 64, 1890, 42-65 a 65, 1891, 426-434; K. Schor-
bach, Studien i.iber das deutsche Volksbuch Lucidarius u. seine Bearbeitungen in
Íremden Sprachen, Quellen u. Forschungen zur Sprach- n. Kulturgeschichte der germ.
VÓlker 74, Štrasburk 1894 (na s. 216-223: Der bóhnrische Lucidarius).

Naše ukázka ve F rra fol. 137b-139a; v T na ]. L 16a-L 20a; ve vyd. Zíbrtově
na  s .  58 -62 .

9 najdéle T] naydale F, ztb (chgbně) _ 31 jedno |éLo]nentu F,doplněno podle
T.. Venus jedno léto běží - 39 dvanácte T] dwadcziet1 F _ 42 dvakrát] neni ue F, do.
plněno pod'Ie T: ďvakrát větčie_56 a jest nevěrný] a geit newieczny F, a gelt ne-
moczny Ztb, nent u T (sroo. ř. 59) - 57 otpoviedají rádi u prosbě] powiedagirady
v pro|bie F, ztb, srou.; ten rád lŽe a mnoho mluví a otpoviedá rád v proslrě ? -
63horkého] mokrtho F, ztb (chgbně), srou.: horké a suchénátur:y T -94 najméně
Í] naymene F

V a v ř i n e c  z  B ř e z o v é :  S n á ř

otištěno podle rkpu býv. Dietrichštejnské knihovny v Mikulově I176, nyni
UK Brno Mk 14 ( IV ). Yaríanty uvedeny z rkpu dříve stockholmského, nyní v SA
v Brně č. 467, s. 4l -256 íŠ/. snář z rkpu dosud vydárr nebyl. Vydání Č, Zíbrta,
Yavřince z Březové Snář velmi pěkný' Praha 1908 (Svět. knih. č. 680-682)' vycház1

[: Měsíc, Merkur, Ve.
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z pozdější úpravy Václava Hájka z Libočan (tisk z r. 1581 - sfov. Knihopis č. 1353 až
1355). Tam je v úvodu zminka o dalších, dnes nezvěstných rkpech. - o předloze stč.
snáře srov. F. V. Yykoukal, o snech a výkladech snů, Praha 1Bg8 a Lynn Thorndike,
A History of Magic and Experimental Sciences I, 1923, 292-293.

_  (D t ' u l t y  snů)

Ukázka z předmluvy. - Rkp M f'o|.22a-24a; Š s. 70-72.

Nadpis: o tom, žekaždý má Mj I má každý Š; dole M] vdole Š; takto Ml ne-
ní u Š -2 otkmenóv M| od kmenu Š - o. l ine p lémě M] neníu Š - z .s  točíŽ.. .  s tu-
dených  M|není  uŠ-gJ inép léměsnóvM]  není 'uŠ -11  anebo  v i e t r  an  naň  vě je
.M] aneb ano naň větrové vějí Š _ 12 Jiné plémě snové M] není u Š; nepožirá M|
nepoŽ i t ečnáŠ-r+J inép léměak témuž M|neníuŠ_to  kakos t i  M|  j akos t i  Š -
17 -18z ře jmú. . .  z ř e jmúM|ž iezn i v i t ( chgbně) . . . z ř e jmúŠ-z rvs t , avM|vs tane ,a t t
Š - zs přicházejí M| pocháze!í Š - 26 zdává se M] zďá se Š - 28 vilnému M] smil.
nému Š - 32-33 a svatých... boŽieho M| ugnech. u Š _ go jakoŽ M| neni v Š _
38 stávalo se Jl4| stalo se Š - ao psáno jest M| za tím v Š opakovdno: A takovému
srrovému vidění slušie věřiti' neb ku polepšení Života lidského tiehne - 43 a snové
foI| není u Š . +7 snech M] kniehach |nech (t) Š _ 50 brániec M| ugnech. v Š

-  (Sny  o  v l a sech )

Í]kázka z 1. knihy. - Rlip M tal.44a-46a;,Š s. 83-85.

Nadpis: Třimezcietmý... etc. Jtf] o hlavě Indijských xxIII Š - 1 na htavě M]
neni v Š - s a lid M] nent o Š - z.s Uzřili král... znamená Mj chgbtu Š - 12-13 Roz-
diel... mudrcóv M] o vlasiech Perských xxIIII Š -l+ opatří-l i M] SpatřÍ.I Š; lid
Š| ugnech. v M _ 23 mieti nebude M| bude mieti Š (chgbně) _24.25 Rozdiel... ejip.
ských M] o vlasiech Ejipských xxv Š - 30-31 Pakli zčrnají... pokladóv jeho M|
není v Š - es-ss na chřiepiech . . . lícových M| na j ahódkách líce j eho nebo na chřie.
piech Š .. 40 vlasy M| z brady vlasy Š - 41 rnastí je snímá M] mastí snimuje Š

-  (Sny  <r  z r ' í ř a tech )

Ukázka z 8. knihy. - Rkp M fol' 15Ba-159b; Š s.223-225.

Nadpis: Rozdiel šestý... vyklaďačóv M] o nedvědu dómysl Perských vI Š -
2anzab i |M lby  zab i lŠ-3 takového  M|nen tuŠ;  vesnách  1 l 4 ]  nen iu  Š-on taz -
nivého M] bezumého Š _ 10 Rozdiel sedmý... mistróv M] o svini Perských a Ejip.
sk;ích VII Š - ra s zlostnú Jl/] žalostnú Š; sesmílí M] sesmilní Š (pod. 16 a 37) _
15-76 Že by... zabil M| Že oštěpem svini zabie Š _ r0 zlobnú M] Žalostnú Š.
18-19 Rozcliel osmý... chýrákóv M] o vlku Perskýclr a Ejipských vIII Š _20 a ne-
přietele M| neni v Š -zt kniežetská M]knieŽete Š _zz ve sně M| nent u Š -23kttl
n{ kto ve snách Š - zz kterak se mají. . . povede jl4] kťerak se psóm povede i jim se
povede Š - zs-so Rozdiel devátý... smyslníkóv M] o lišce Perských a Ejipskýclr
Ix Š -34lestného M] ls t ivého Š-ss zahubÍ M|zabie Š -ssvesnách MlnenívŠ.
40 král ve snách lroně ll4| kto honě Š * ao-+r přijme.. . zabie Ml nent u Š

-  (Význa rn  snů)

Ukázka z closlovu. - l1kp M Íol',178b-181a; S s. 246-248.
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srov. Knihopis č. 1353 až
rkpech. - o předloze stč.
L 1898 a Lynn Thorndike.
t -293 .

72.

4l vdole S; takto M,l ne_
lnÍ u Š - 7-8 točiž... stu-
tnebo vietr' an naň věje
.není o Š; nepoŽitá Ml
kakosti M] jakosti Š -
- 21 vstav Ml vstane, an
i- 28 vilnému M] smil-
36 jakoŽ M| neni u Š _
opakoudno: A takovému
iho tiehne - 43 a snové
c M| ugnech. u Š

t I I Š - 1 n a h l a v ě M |
ctryDí u Š - 12.13 Roz.

M] SpatřÍ-li Š; td
-24-25 Rozdiel... ejip-
|t... pokladóv jeho M|
lÍce jeho nebo na chřie-

mastí snimuje Š

l Perskýclr vI Š *
Mlnen i uŠ-ou t á z -

Nadpis: Pilně znamenaj... a jiným M] nent o Š _ s jiný obežralému Mlobeba.
lému Š - 74-75 Znamenaj tuto... konečně M| není u Š - tg Zatoim M| Zawín (t) Š -
20 ďo šesté Ml ďo šesté hodiny Š -zz nebo ve třech M] nenÍ u Š - 23 ve třech .&í]
ve čtyřech Š -z+ se vyplňujÍ M| není u Š; od zabřeždovánie Ml od zabřeŽdění Š -
27 vykladač... dospělý M] vykladač jistý snóv musÍt býti dospělý Š - zs má M]
nent u Š -31 rozmnožaje M] množí Š -et a 32 něterá Jl4| některá Š (duakrdt) _
33 miesto studené M| stuďené neb v čas miesta zimy Š - 39 byl jest il{l byl jistý Š _
42-44 Že věci... hoďné M| nent p Š - 47 kto ve snách M| ve snách kdy Š -
52 král nebo knieŽe M| král, knieže Š - ss čisti, i četl nebo psal M] četl neb psal Š _
55 dějí M| za ÍÍm u Š.. A takť' jest s pomoc1 boŽi konec těm kněhám, bud bohu
chvála, čest i požehnánie vŽdycky i nynie i na věky věkóv, amen. Skonávají se knihy
snové, totíŽ výklad na knihy snóv, jenŽ sú potvrzeny od mistróv indijských' perských
a ejipských. Lé|a od narozenie boŽieho jsú psány 7411 i skonány ve čtvrtek před
svatým ondřejem

M a r t i n  z  L e n č i c e :  P r a n o s t i k a  p r o  o l d ř i c h a  z  R o Ž m b e r k a

Lat' texL pranostiky je zachovárr v rkpe pražské UK I G6, fol. 106a.109b.
otištěna dosuď nebyla' Naše ukázky (rkp fol. 106a.107b a 108a-109a) přeloŽil
Z. Horský (s pomocí D. Martínkové).

14 Seturn] za tím u překladu' ugnechdna neiasnd oěta předlohg

Latinský text předlohy:

M a g n i f i c o  d o m i n o  a c  d o m i n o  U l r i c o
generosa stirpe de Rosmberg progenito anni currentis 1455 status,

signiflcaciones et accidencia ventura brevi sub opere
tamquam domino dignissimo dimiguntur conscripta

C a p i t u l u m  p r i m u m
de domino anni eL de causa rnovente, quare anni presentis revolucio sit acta.

Stelle agunt in hec inferiora iussu dei et faciunt in mundo sublunari mutaciones
et. accidencia universalia et particularia secundum diversum situm et applicaciones
varias septem planetarum et stellarum fixarum. Cum igitur annus domini prefatus
habeat in se tria grandia: primo opposicionem Saturni cum love, que magne est
signiflcacionis, secundo ecclipsim Lune in Scorpione, tercio coniunccionem Saturni
cum Marte, eciam in Scorpione. Et ista tria grandia applicant ad radicem coniunc-
cionis magne facte anno domini 1425 in decimo septimo gradu Scorpionis, que signi-
fi.cabat sectarn novam consurgere in Boemia et erreccionem Turcorum. Et plurima
adhuc incommoďa faciet, quia eius significacio extenditur aď quinquaginta septem
annos. Et predicta tria grandia replicantur in Scorpione, qui est signum omnis falsi-
tatis et antrum omnium venenosorum et est domus Martis. Sine igitur magna circum-
speccione non est tale prodigium transeundum. In primis igitur dicitur, quod dominus
anni presentis est Saturnus...

C a p i t u l u m  s e c u n d u m
de statu populi et communis vulgi

Status populi accipitur ab ascendente et a domino eius et a dornino anni et
a Luna. Mcdo manifestum est, quod signpm ascendens est Libre ff.nis cum toto Scor-

Perských a Ejip-
S (pod. 16 a 37) -
M] Žalostnú Š.
V I I I Š - 2 0 a n e -

M | n e n í u Š _ 2 3 k t o
psóm povedeijim se

ých a Ejipskýclr
ve snách M| nent a Š _

není u Š
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pione' in quo ascendente est Saturnus, qui est sigrriÍlcator divitum antiquorum et
religiosorum et agricolarum et senum et ludeorum. Qui inquam Saturnus, quia est
impeditus ibidem per retrogradacionem, signiÍicat impedimentum in corporibus et
vitis predictorum hominum. Luna eciam in prevencione cadit in sext.am domum, que
est domus mortis, et post opposicionem applicat se Saturno, qui est infortuna, signi-
flcat igitur inpedimentum in vita personarum predictarum. Similiter dominus ascen-
dens, puta Mars, cadit in revolucione in domum octavam, que est domus mortis, in
signo humano, puta in Geminis. Significat, igitur multorum mortem subitaneam et
abscisores viarum et eÍIundentes sanguinem. Ipse eciam Mars habet commixtionem
cum Venere per quartum aspectum; signiÍicat, quod vulgus abutetur mulieribus
contra legem et quod viri capientur amore mulierum, qui amor propter commixtionem
Martis erit fedus et turpis. Saturnus in ascendente significat impedimentum in mer-
canciis. Et erunt multe involuciones et pene, quas populus pacietur, et eorum domini
facient eis malum occasione collectarum. Et propter Martem erit multa simulacio in
fide et lege. Mars in domo octava significat maliciam multam in anno illo.

C a p i t u l u m  t e r c i u m
de statu regis et aliorum nobilium

Status horum accipitur a Saturno, Iove, Sole et signiÍicatore regis. Qui si impedi-
untur omnes aut maior horum pars, significat impedimentum predictarum perso-
narum, Modo manifestum est, quod Saturnus impeditus est propter retrogradacionem
et Iupiter infortunatur propter opposicionem Saturni. Significat ergo, quod inter
personas prefatas erunt discordie et iniurie. Similiter Sol est impeditus, quia est in
domo cadente ab ascendente. Et similiter domus decima, que est domus regia, radiis
Íortunarum irrfelicitatur, que singula signiflcant malum statum regis. Status militum
regis accipitur ex domino undecime domus, puta ex Mercurio, qui est infortunatus ex
aspectu Martis. Signiflcat igitur predictarum personarum infortunium. Magnates
regis impedientur propter opposicionem lovis cum Saturno. Stipendarii regis non
bene stabunt propter impedimentum Martis. Item una persona, que locum gerit regis"
a communi populo et a se inferioribus vexabitur propter infortunium Jovis debilitati
malicia opposita Saturni. Item Luna applicans Saturno in revolucione et dans ei
virtutcm et potestatem signiffcat dampnum et impedimenturn in substancia regis et
redditibus suis. Item Saturnus iunctus est cum capite Draconis, signiflcat rlepressio-
nem altorum hominum.

C a p i t u l u m  q u a r t u m
de statu ecclesie et personarum spiritualium

Disposicio pledictarum personarum et specialiter domini apostolici et reveren-
dorum cardinalium accipitur a nona domo et domino eius, a Iove et domino signi,
in quo fuerit lupiter. Modo manifestum est, quod signum domus none est Cancer
multipliciter infortunatum, et similiter Venus, que est domina signi, in quo
est lupiter, infortunatur. SigniÍicat igitur tediosum statum predictarum personarum.
Item Saturnus impeditus hoc anno signiÍicat rnalum statum religiosorum deo servien-
cium. Item ecclipsis Lune pervenit ad nonam domum, quod signiflcat maius impedi-
mentum ecclesie. . .

C a p i t u l u m  s e p t Í m u m
de loco et terris, in quibus predicta accidencia evenient

Non opinetur dominacio vestra, que dicta sunt de statu plebis et de statu regis
et de peste et de bellis, Íore supra legnum Boemie, sed magnificencia vestra sic intel-
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ligat (rkp: intelliget)' ut subditur. Scorpius est signum septentriona]e inÍluens natura.
liter septentrioni et quicquid habitatur ultra septem clima (ta). Et similiter Saturnus
est planeta septimi climatis. Unde Quido in libro Revolucionum dicit: Saturnus habet
septimum clima et quicquid habitatur extra climata, sicut est pars Boemie, Polonia,
Prussia, Norvegia, Dacia etc. Quod patet, quia habent aerem grossum propter tardi-
tatem et tenebrositatem Saturni. Et sunt pauce sciencie et intellectus et sunt obliviosi
nec regnat in eis pietas; et Luna participat, quod monstrat eorum inconstancia. Item
Scorpius secundum divisionem signorum habet partes Arabum et Saldanorum. Item
Iupiter secundum Rornanos respicit quartum clima, in quo est Rodus insula fortis
cristianorum. Et secundum Quidonem atribuitur Iovi quintum et sextum clima, in
quo sunt Italici. IternThaurus,in quo anno presenti Iupiter infortunatur, est signum
coniunccionis Saturni et Iovis tempore erreccionis regni Boemie. Istis sic positis
dicitur, quod bella et predicta accidencia prius numerata erunt in partibus posterio-
ribus Turcie, Tartarie, Ungarie, Austrie, Bavarie, Polonie,Russieusque ad Anglian,
et specialiter qui sunt in partibus illis penes aquas. Et quia Sol est infortunatus,
quia est in domo sexta, significat, quod cristiani inter se pugnabunt et specialiter, qui
sunt vicini septirno climati et partibus eius. Item quia ecclipsis Lune anno presenti
cecidit in nonam dornum, significat, quod ecclesia Romana non absolvetur a bellis et
difÍicultatibus. Item signum Ge minorum cecidit in octavam domum. quod signum est
ascendens tempore erreccionis regni Boemie, infortunatur per presenciam Martis,
significat pestilenciam in dicto regno. Item quia Thaurus, in quo est Iupiter infortu-
natus ab opposito Saturni, fuit signum magne coniunccionis circa erreccionem regni
Boemie, significatur, quod regnum Boemie, nisi regulatum fuerit iusticia et recta
racÍone, non evadet aliquas difficultates bellorum. Ista autem omnia moderabuntur
per aspectum Iovis et Veneris. Et si recta racio concurrerit, minorabuntur amplius.
Si autem deprecabitur deus, ut hec dignetur compescere, aut omnino delitescent, aut
modicum quid de eis apparebit.

S a l i č e t o v a  R a n n á  l é k a ř s t v í

Ukázky otištěny z jediného dochovaného rkpu Muz. lv D 56, s' 193-848. V pře.
pise vydal K. J. Erben, Saličetova Ranná lékařstvÍ, Praha 1867 (za lékařské spolu-
práce V. Staňka). - Lat. originál vyšel poprvé tiskem r. 1490 v Benátkách. Prvotisk
obsahuje dva spisy: Liber magistri Gulielmi Placentini de Saleceto, in scientia medici-
nali et specialiter perfecti, qui Summa conservationis et curationis appellatur, a spis
druhý s názvem Cyrugia, který byl předlohou českému zpracovateli. U nás exempláře
tohoto prvotisku v SVK v olomouci (tI 48522) a v UK v Brně (Mk P 57).

-  (Z  p ř edm luvy )

Rkp s.  195-199; 1 'yd.  s .  2-3.

6 z porušitedlné] z poruruiiytedlne r/cp - 8 lékařským (podle oětš.)] lekarftym
rkp _ 72 zevno] zzewno rkp _27 šílé.ErD] |yle rkp (deluditur) _ 32 nad jeho zdra-
vím] nad geo zdrawi r1ťp

-  (Ch i ru rg i e  žebe r )

Text v rkpe na s. 627-631 ( A ) a zčásti ještě jedrrou na s. 608-61o ( B ) ; ve vyd.
na s.  156-1.57.vestra sic intel-
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8 se vtělé ty] wtieliti A, B - 10 diele (partem)] diele Á, dielee (n. dielce?) B,
dělé ErÓ - 18 aé A] aŽ B; s ním .ErD] |ni Á, B; se sehne Á| se sejme B _ 19 s zlomky
.B] i lomky Á, s lomky Erb.22 v té B| twe Á, té Erb - Z4tady Á] take B - 27 tat
.ErĎ] tadt Á, tak B _29 A pak Á] A tak B; křeničie .Erl] krzenicie A, B (možno číst
téžkÍenicě - cicercule) - 30 mlynnieho Á] mlynného B; draganti .ErD] draganty Á,
dragantu B -34 uvěž miesto A| až potud tert B, ddle iinak _ 37 slezenní] llezený Á,
slezeny .ErÓ - 39 uraŽenému Erb| vrazenem Á .49 v procezenie ErÓl proczezenie A
(incorporetur cum colato) _ 52 podobné] poclobne A opravou z půu. podobny, Po-
dobny J7rl

_  (0  s l oŽení  ruky )

Rkp s. 765-769; vyd. s. 205-207.

2 zjeďrrány Erb (podle ř. 16)] zednarry rlcp (též 9,25); a druhé "&rD] azdr.uhe rkp -
6.7v svrchní a rnenŠí... v spodní a větší] iwrchnie a menii ie... wzpodni a wiet-
||ie rkp' v svrchnie a menšie... v zpodnie a většie Erb - 15 tři Erb| trziirkp _
Í7 mezi sloug Šijné c loktem vynech, čtistuětg; chgbí přeltlad textu orig,: eLYII et
VIII' ex quibus cum carne simplici et ligamentis illorum ossium fiunt musculi, qui
humerum, adiutorium, (a už přeloženo..,) cubitum et brachium movent * 27 zevuje|
zzewvge rkp - 29 údu Erá| vdy rkp (pars membri); pro tu ,ErĎ] proto rkp - 34 prs.
tenný] pr|t'emý rkp;tať. ErĎ] tutrkp; spasenkaErb| tpaiyenka r/cp - 36 na přehbi
(srov, ř. 12)] naprzehlbi ricp _ 42 iižto Erb| gichzto rkp

R h a z e s o v o  R a n n é  l é k a ř s t v t

Ukázky otištěny z jediného zachovaného rkpu Muz. Iv D 56, s. 1.1.93 (spolu
s lékařstvÍm Saličetovým). V přepise vydal K. J. Erben, Rhazesovo Ranné lékařstvÍ,
Praha 1864 (za lékařské spolupráce Y. Staňka). Ukázku o ráně otiskl Erben téŽ ve
Yýboru II' sl.460-463 (výb). _Text lat. originálu (stručnější neŽ stč. zpracovánÍ) se
dochoval v rkpe praŽské UK Iv F 3 (Incipit cururgia Rogeri eximii d.octoris huius
artis). Tiskem vyšel tento spis v Benátkách 1490 (Rcgeri practica medicinae) a 1546
(Rogeri chirurgia). Exempláře těchto tisků nebyly zatÍm u nás zjiŠtěny' - Soubclrné
tlílo Rhazesovo bylo poprvé otištěno v Brescii 1486 (Liber continentis).

_  o  r á n ě

Rkp  s .  7 -11 ;  vyd .  s .  5 -7 .

1 Bývá] v rkpe chgbt inící.dla B - 11-12 -li rána podluhovatá| chybí u rkpe, d.o.
plněk Erbenůrr - 32 embrocam ErÓ] embrokam r1cp - 33 embroka] embrota rkp (též
ddle) _ 36 pšeničné ErĎ] piienicze rkp _38 ne kaŽdé .ErĎ] nakazd.e rkp - 46.47 buď-
te. . .  buďLe.ErÓ]  bud. . .  budte rkp -  49 jmienyEr l ]  gmenyrkp- l?nesnazšieho YýĎ]
nezinaziiieho rkp - 55 bývá z nich, z zelé] bywa znich zelee rkp, bývá z zeté Erb -
56 tithymali.ErÓ] tyti malli rlcp - 57 skočce] |koLczcze rkp; parietarie] paritarie rlcp,
parietariae .BrÓ

602

-  o  z a t í n a l

Rkp s. 1

1 Sšitie ,
mielnawa r/cp
cími Erl] poz
nŮu - 42 med
vdulu rkp, u
56) - 54 steh

o  d v a n á c t

_  o  púště t t

Ukázka
- Á), kde je
z rkpu UK )
sud nebyla.

1 vědět:
př.ispojeny l
vota, jenŽ k€
4 Skopec pn
hlawie Á _ 7
šíji Á] Ani b
mistruov prt
z r u k ú C -
studené C -
těnie' když j
26 znamenie'
země á] dob
28-29 Tu ta
33 púštěti Á
ku, a proto
chřbetní C;
ješto jsú na
těnie oď mis
nie Á] muož
pilně tuto o
se tuto při k
vým Á] ned
taková káŽe

F r a n t i š k á

-  (O  zd ra r

Ukázkt
- Á); celé pc



Le Á' dielee (n. dielce?) B,
s e s e j m e B - 1 9 s z l o m k y
tady Á| take B _ 27 tat

'rzenicie A, B (možno čist
aganti ErĎ] draganty Á,
- 37 slezenní] |lezený Á,

zenie .ErÓ| proczezenie Á
ruÍ,ou z ptlu. podobnY, Po.

idruhé ErD] azdruhe rlcp *
rcnfiie... wzpodni a wiet-
- 15 tři Erb| trzii tkp -

Nlad textu orig.: eL VII et
um fiunt musculi, qui
movent - 27 zevujel

Erll proto rkp - 34 prs-
rkp - 36 ua přehbi

D 56,  s .  1-193 (spolu
Ranné lékařstvt,

otiskl Erben téŽ ve
neŽ stč. zpracovánÍ) se
eximii doctoris hujus

medicinae) a 1546
zjištěny. - Soubrrrné

is).

chgbí a rkpe, do-
embrota rkp (též

zde rlcp - 46-47 bud-
-52 nesnazšielrc Výb]

rkp' bývá z zelré Erb _

-  o  z a t í n a n í  ž i l  á  c e v

Rkp s.  170-t75; vyd.  s .  86-88

1 Sšitie rkpl Ž1ly Erb - 6 v hlavě ,Erl] htawic rkp _ 7 odzanrěstnáv á Erb]' od,za-
mieirrawa rkp _ 72 nižším ErD] nizi|y rkp - 74 a také Brbl a tak rlcp - 18 poŽivujÍ-
cími .ErĎ] pozywagiczymi rkp - 34-35 neduh přicházejÍ] není u rkpe, doplněk Erbe.
nůu - 42 medianu .ErĎ] miedienu r/cp, medianu pozděiší připisek naokr. - 43 v dusu]
vdu|urkp,udusu Erb-53 zatínánre Erb (podleř.57,58 aj.)] zatinaníe rkp (též ř,
56) - 54 stehennÍ ErD] ltehenij rkp1' zktácenie] |kroczenie rkp, skrácenie .ErÓ

o  dvanác t i  z t r a rneníc l r

_  o  p ú š t ě n í

Ukázka otištěna z rkpu pražské UK xvlt B 18, foi. 8b-9b (z pol. 15. stol.
_ Á)' kde je součásti kalenďáře a jeho výkladu (fol. 1a-10a). opravy a varianty
z rkpu UK xvII D 10, fol. 8a/b (z konce 15. stol. - C)' Vydána fato ukázl<a do.
sud nebyla.

1 vědět i  Á] zvědět i  C;  bude Á] jest  C; anebo z|é A|.není u C .2-3 a také.. .
př'ispojeny Á] a přitom také pilně vŽďy znamenati máš zvláštnost člověčieho ži-
vota, jenŽ kažďý přispojerr jest dvarráct,i těm znamenÍ C; přispojeny] przlpogeny Á -
4 Skopec prvnie znamenie A| nent o C (podobně ani ostatnt nadpísg) _ 6 hlavy C]
hlawie A _ 7 na všech... hlavy Á] ze všech úduov krom hlavy C _ 7-8 Také... na
šíji Á] Ani baňkami na šíji C _ 11 zapověděno púštěnie Á] púštěnie zapověděno od
mistruov pro jeho studenost C -1 '2 a le stromy.. .  dobré A|nenío C _76 z ruky Á|
z rukú C -  18 Rak C] Pak,4.  (chgbně);  ve lmi A|neníuC-1 '9 studenéÁ|a jest
stuďené C - 20-2L někteřÍ rnúdřÍ... rakovém Á] někteří z muďrcuov zapor'iedajl púš-
těnie' když jest v tom aneb na tom znamení, jenŽ slóve Rak C - 23 z|é A| nent v C _
26 znamerie| není o A, doplněno podle ost, (pod, ř. 42, 46, 50) - 27-28 prostřednie...
zemé A| dobré, horké a r'lhké; zpuosoba větru anebo povětřic C (chgbttě,srou.Yálra) -
28-29 Tu také.. .  nečin ie C| chgbt o A _ 29 a le rozs ievat i . . .  dobré A|neníuC-
33 púštěti Á] púštěnie C - 36-37 A když jest ' . . múdří Ál A jest znamenie prostřed-
ku, a proto múdří C - 40 kosti C] akoiti A (chgbně);a chřbetnákost Á] s kostí
chřbetní C; dobré Á] chválené... a dobré C _ 44 čiešky] czie|ika Á, Cžeffky C;
ješto jsú na kolenú A| neni v C - 45 jest zapověděno púštěnie Á] zapoviedá se púš.
těnie od mistruov C; ale rozsievati... dobré Á] není u C - 49 jest odpuštěno púště-
nieÁ] muoŽ púštěno býti C -54 A jest... od času á] Slušie znamenati a velmi
pilně tuto o púštění z Ží| a o času C- 55 anebo zlé A|není u C; pověděno jest Á]
se tuto při kaŽdým znamení ohlašuje C _56 o zdravých,4'] zdravým C - 57 nezdra-
vým Á] neduŽivým C - 59 púštěnie Á] púštěti C; kdyŽ potřebie A| kdyŽ potřeba
taková káŽe C; ve jméno božie Á] nent o C

F ran t iškán  apa té l i áť '

-  ( o  z d r a v í  l i d s k é m )

Ukázka otištěna z rkpu praŽské UK xvII B 18, fol. 22a-23a (z pol. 15. stol.
- Á); celé pojednání (bez nadpisu\ zabirá fol' 21a-23b. opravy provedeny a varianty

paritaric r/cp,
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uvedeny z rkpu Muz. II H 4' s. 456-460 (okolo r. 1500 - jl4)' kde chybí začátek po.
jednánÍ. Přihlédnuto téŽ k rkpu APH (dř. Kap. PraŽ.) L 19' fol. 13a-15a (z 2, po|.
15. stol. _ K; s nadpisenr: Tuto jst1 mistra Křištanova lékařské kniehg i iiné lékařské
uáci)' který má text téměř shodný s á (i společné cltyby). - V přepise porlle Á vydal
K. J. Erben' Výbor II' sl. 448-451 (Erb).

2AgvinÁ]akwin K_1| NajprvéÁ]oprvniem K _72 Všel ikého'ErÓ]  wi ie l ike
A , K -  1 4 a m r a č n o  A | n e n i u  K _ 2 o  i h n e d Á ] T e h d y i h n e d o d Í u d v  M ;  a  n e d l i  Á ]
neprodlévaje M _21 málo lačen jsa Á] aby drobet lačen byl M _ 22 poŽitie Á] po-
vět ří  a požit l  M; j iest i  aneb hrýzt iÁ]hrýzt iovotcesyrové IuI-23 skrovněÁ]zc
tim u M: nebo s chlebem; kozlenci Á] kozelci, řeřábkové M - 24 krtyž svój čas má
Á] času svého M - 25 od mléka Á] Toť jiŽ od mléka také M; aby nejedl A] nejez
spolu M _26-27 se napieš Á] se opíš M -27 nejez fuI,.Erb] negieis A, Ki a to učiň
skrovně Af nent u M - 28 pitie Á] chtění M; vody. '. nepí Á] voda vadÍ na |ačný Ža-
ludek M _ 29 uhašuje Á] uhast M -29-30 kalného se... varovati á] kalného se va-
ruj M - 30 nespi M] nepi Á, K, nepÍ ,Erb _ 30.31 radím se... procházeti Á] ale ra-
ději se procházcj M _3|-32 hned... škodnějšie Á] ihned poobědě pÍti škodnější M;
poŽívati .ErĎ] poziwotie A, K - 32 porazí á' M] prorazÍ K; nepoŽitečné krmě Á]
nepož i túkrm iM-34 -35se . . . nemyt i ,  an i . . .  j i e s t i  Á ]  se  nema j te . . .  ne je z te  M_
35 své přirozenie ztratí A| svú přirozerrú horkost lratí M - 35.36 pro rozličné'.. ne-
muož Á] nenÍu M _36poŽitiErbl polozyti Á' poloziti K; Také v rozličných láz-
nách nemyti se Á] v ohnilé se lázni nemajte M - 39-40 o třetiem... na hýbanÍ Á]
o třetÍm také učí' aby sobě člověk neutÍŽil na hýbanÍ M _ 4t těžké vichtovánie
duši Á] vichtováním mdlÍ a duši M; pokornu A, Erbl' pokojnu M _ 42 v obérn M]
okem Á, K,  Etb; smieru Á] smÍrnost M_42-43 aby ani . ' .hýbal]  doplněnozM,
není u A - 45 o spání, učí Á] o spání a o bděnÍ. A o tom tak učí M; včas lehl Á]
člověk včas léhal  a spal  M; mrká Á] mrkne M _ 46 vŽdy. . .prvýÁ]vŽdyprvé
usnúti buď na pravé straně M _ 47 ruku Á] stranu M; dlúho nespati Á] nerodte
mnoho spáti M - 48 jako... hodinu Á] neb za malú hodinu spÍ M; studená nemoc
Á] zimnice M _ 49 obecen Á] obecná, ale přirozenie M - 50 v jeho diele Á] na jeho
díle, toť jiŽ aby v noci spali a ve dne dělali M; na chřbetě A| znak M _ 52 měkkos-
ti .BrÓ] miekolti A, K, M - 55 a tudy... tvrd Á] a tu Žaludek tvrdí M - 57 mistr
Galienus Al není u M - 58 Varuj se Á] aby se člověk choval M _5g duši vypudí Á]
duše vypustí M; nristr dřieve řečený Á] mistr Galienus K, M _ 60.61 od velikého
smutku Á] od smutku .VI - 61 neb... rndlé Á] nebo smutek raní srdce M; se stává
Á] se stane M -  62.63 sechovat i . . .  ostaň Á] se. . .  varuj te a přes noc n ikterakŽ
p ř i  sobě  neos tavu j t e  M_64  a  j e s tÁ |  a to t  j e s tK -65s l ovyÁ]  za t ím u  M doda -
tek: ktoŽ proti tomu mluví, ten nenÍ lékař, ale klamář, neb mluví proti Ipokrasovi
a Avicenovi

-  P a k o s t n i c e  n e b o  d n a

Ukázka otištěna z rkpu pražské UK xvII B 18, fol. 64a.65a (Á/. CelédÍlo'
uvedené slovy: ...A id bratr zdkona svatého Franciška učinil sem suú snaňú a pracl
oeliků a pilnosti sem ugbíeral to a o hromadu řddem lékařstoie postavil proti mnohým
a rozličným nemocem, neduhuom a nedostatkóm od hlaog až do pdt z těchto mistróu slo-
outných a uýborných knih lékařských, jakožto mistra Ipokrasa řečeného, mistra Galíena,
Konstantina, Battoloměje, mistra Peba Hisptinského, mistra od horg Casina, GíIberta
ortol|a, Akoina a z iiných místróu kníh, ie v rkpe na fol. 25a.775a. -Varianty uvedeny
z rkpu UK xvII D 10' fol. 85b-86a (C),iehož text se nekryje plně se zněním Á.
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V rkpe C na okra
.Iiné ukázky vyd

2 Také Á]
5 vídáme C| widl
čie zdravie Ál r
11 v pravé C] pr
A]nenÍ"oC_73-1
a příde-li mu ta
chodil A| za tí'm
to zázyot.'. ze|e
ciaton Á] a at st
c í A ] n e n í u C -
(za odstaocem: P
bě . . .  údy  md l í
přikryje se. A jl
menie. Když u l
není u C; teple
37  a  po tom. ' .  r t
Á] z kostí volor
|mie|s strdi Á -

staucem: Toto ie
vý A| nenÍ v C;
I upec húsera t
če, přičiň k svl
ohněm vŽdy přt
v dobrým vině

K ř i š ť a n  z  P r

České zpra
pražské UK x.
knihg o mocech t
úprava je soui
má rkp APH (t
chylky má zně:
je zapsáno i st,
II F 2, fol. 259
257b (dř' stocl
lina v celém zr
s l .  453-456. -
Praha 1959, s.

-  Č e r n o b ý l

Rkp Á fo

11 lehce!
gegii j(



|4)' kde chybí začátek po.
19, fol. 13a-15a (z 2. pol.
řské kniehg i jiné tékařské
. Y přepise podle Á vydal

t2 Všelikého .ErÓ] wifelike
ld'odtudo M; a nedli Á]
lyl M - 22 požitie Á] po-
ové JlÍ * 23 skrovně Á] zc
t- 24když svój čas má
'M; aby nejedl á] nejez
I negie|s A, R; a to učiň
] voda vadí na lačný Ža.

i Á] kalného se va-
.. procházeti Á] ale ra.
obědě píti škodnějši M;
; nepoŽitečné krmě Á]
nemajte... nejezte M -
35.36 pro rozličné... ne.
Také v rozličných láz-

. ' .  na  hýbanÍ Á]
- 4t těŽké vichtovánie

M - 42 v obérn M]
hýbal] doplndno z M,
učí M; včas lehl Á]
...prvý á] vŽdy prvé

nespati Á] neroďte
M; studená nemoc

v jeho diele Á] na jeho
znakM_52měkkos -
t v r d Í M - 5 7 m i s t r
- 59 duši vypudí Á]

M - 60-61 od velikého
srdce M; se stává

a přes noc nikterakŽ
A] za tím v M doda-

proti Ipokrasorri

5a (A), Celé dÍlo,
suú snolrú a prac|.

proti mnohým
z těchto mistróo slo-

mistra Galíena,
Cosina. Gilberta

Varianty uvedeny

V rkpe C na okraji zapsáno i lat. pojednánÍ o dně. _ Vydána tato partie dosud nebyla.
Jiné ukázky vydal I. J. Hanuš, Malý výbor, Praha 1863, s' 89n.

2 Také Á] Také se stává c - 3 jest člověk raněn Á] člověk raněn bývá C _
5 vÍdáme C] widanie A _ 7 takežť. Al téžI. C; Kdežt neb kdyžt' Á] Když C - 8 člově.
čie zdravie Á] všecko zdravie člověčie C - 10 Takto jemu spomoz A| nent u C _
1 1  v p r a v é C ]  p r a w e  A - 7 2  r u c e Á ]  s t r a n ě , b u ď z r u k y n e b z n o h y C ;  a t  m u  d a d i e
A| nent o C - 73.14 v tom vÍně jest vařené Á] víno to jest vařeno C - 16 ješto příde Á|
a příde-li mu ta C - 17 aneb ezule tolikeŽ Á] a esule C - 79 viece Á] nenÍ o C; ne-
chodil A| za tím u C: at se v slastnosLi pozďrži - 21 dobré Al není u C _ 27-22 lakoŽ.
to zázvot... zelený A| zázvor ze|ený, zinziber conditunr C _23.21 a maž jej... mar-
ciaton Á] a ať se maŽe mastí margariton (l) C -25-23 Znamenaj... nemuoŽ spomo.
ci Af nenív C _29 Toto jest... pakostnici A| Lázna proti dně neb pakostnici C
(za odstaucem.' Proti dně v nohách) - 30 ješto slóve A] není v C _ 3I-34 a učiň so-
bě... údy mdli Á] Vezmi také černohlávku k tomu a těmi kořeními pař se u vaně
přil<ryje se. A jalovec s kořenínri svrchupsanými u víně vařenými lej na horké ka-
menie. KdyŽ u vaně sedeš, přikryti dobře, od tolro aby se potil C - 36 bobkový Á]
není o C; teple Á] teplým přecl ohněm na hodinu neb na dvě před obědem C -
37 a potom... rúchami A| není u C - 39 Také mozk Á] Vezmi mozk C; z volových
á ]  z k o s t í v o l o v ý c h c _ 3 9 . 4 0 a t i e m . . .  j e s t Á ] a t i e m m a ž C  -  4 2  s m ě š  s  s t r d í  C ]
|mie|sstrdi A _ 43 a spomuožt Af není u C - 44 Proti dně A|TéŽproti dně C (za od.
staocem: Toto jest lázně dobrá. ..) _ 45 hazuny Á] z kočky C; ovčie A| nent D C; no.
vý A| nent u C; boby Á] hrách bobový, toho pozvař C _ 47 A potom... upéci Á|
I upec húsera tlustého C _ 47.49 a vezmi. .. maŽ Á] a to sádlo, coŽ z něho vyte.
če' přičiň k svrchupsaným věcem, zvaÍiž to a z toho mast bude; tú se maž před
ohněm vŽdy před obědem neb před večeřÍ na dvě hodiněC - 50 s dobrým vínem Á|
v dobrým víně C

K ř i š t a n  z  P r a c h a t i c :  K n i h y  o  m o c e c h  r o z l i č n é h o  k o ř e n i e

České zpracovánÍ Herbáře, zněhož je otištěna naše ukázka, je zachováno v rkpe
p ražskéUKxv l IB18 , fo l .  115a -139b(zpo l .  15 . s to l . -Á ) , snadp i sem:  Počína i t  se
knihg o mocech rozličného kořenie, které kořenie iest který moci, ato pořddem abecedy; tato
úprava je součástí celého rukopisného sbornÍku lékařských pojednání. Shodný text
má rkp APH (dř. Kap. Praž.) L 19, fol. 724a-152a (z 2 pol'.15. stol. - K). Četné od-
chylky má znění rkpu XVII D 10, fol. 747a-767a, v němŽ chybí začátek a na okraji
je zapsáno i stručnější znění latinské. Jiné verze jsou zachovány např. v rkpe Muz.
I I  F  2 '  f o l . 259a -285b  ( zdobyoko lo r .  1410)nebov rkpeSAvBrně  č .  118 , fo l . 23OaaŽ
257b (dř. stockholmský R III 71), _ z Flerbáře otiskl ukázku (první a poslední by-
lina v celém zněnÍ, ostatní s vynecháním návodů k uŽívánt) K' J. Erben, Výbor II,
sl. 453-456. - Z literatury srov. J. Vinař, obrazy z minulosti českého lékařstvÍ,
Praha 1959, s .  40-46.

_  Č e r n o b ý l

Rkp Á fol. 119a-120a; .B( fol. 129a-130a.

11 lehce] lechcze A, K _ 31 se i upotil K] se chgbt o A - 43 jejich] gegi Á,
gegij I{plně se zněním á.



-  J i t r o c e l

Rkp -4 fol. 122b-1211a; K fol. 133a.

8 z jitral zitra A, K

_  Š a l v ě  j  e

Rkp á fol. 136a.1lj7a; 'Fí tol. 14tia.149a.

13 s octem 1{l ocztcrn -rl

Z p r á s a  p r o t i  š e l m o v é m u  č a s u

Ukázka otiŠtěna z r:kpu pražské UK xvll B 18, Íol. 10a-11a (z pol. 15. stol.
- Á). Jiná česká zpracováni tohoto pojednání, s četnýnri variantami lexikálnÍmi
i věcnými, jsou zachována např. v rkpe UK v Praze xvII D 10' fol. 9a-9b (C)
s nadpisem: Zprdoa krťúkd, ale velmí úžítečrui proti šelemnému času, kterýžto šelemný
čas neb mor z dopuštěnie božÍeho stdua se a z běhu planót a hoězd, iakož huězdtiři praÚie
a oelmi šíroce o tom ugpisují, iakož se to o těchto kniehtlch potont nazad ší'ř a plnějie
ozncimt; dále v rkpe Muz. II H 4' s. 546-553 s nadpisern; ýIislr Křišťan. Zpróoa ana.
učent v těch míestech, kdež mor (rkp: mr) ie'st tato. * Vydáno toto pojednání zatÍm
nebylo.

6 něčim] rreczirn A (též 48) _ 13 Kř'ištana] Cryiitana Á' krziltana C

( R a d y  p r o t i  m o r u )

Ukázka otištěna z rkpu Muz' II H 4, s..187-489 (z doby okolo r. 1500);recepty
proti moru, pŤipisované rkpem Křištanovi, jsou na s. 487 -499. - Vydáno dosudnebylo.

10 nemej] nemay *p (pod,13) - 11 žejdlíka] zidlika rkp - 30 kubebě] kubiebie
rkp _ 37 kopřivného] koprziweo r/cp

L i d s k é  l e t o r y

_  ( o  l e t o r á c h )

Ukázka otištěna z rkpu dříve stockholmského, tryttÍ v SA v Brně č. 461 (stará
sigrr. R IV 10; týž jako Snář - Š;, s. 27-28, kde je součástí astrologického pojednánÍ.
Varianty uvedeny poclle r:kpu praŽské UK xI C 2, fol. 36a-36b (B/. otištěno dosud
nebylo.

1 Toto. ' . znanrenati Šl Již to vidúc slušie nám rravrátiti ku počátku, abychorn
nrohli zrramenati B _2yěc š] není u B;obživena Š1 živena B _ 2-3 z větru... zze-
mě Š] z,íétra,Zzemé a zvodyB_3každóho Š1 t<azdeno člověkaB -  5 člověk Š]
nentu B (pod. ř .8,72,13) -  6 A pakl i . . .  ka lokrevný Š] Pakl i  črný, ka lostudený
jest B (ndsleduje za pravokrevný) -7 Jest-li bielý, vodokrevný jest B! chybÍ o Š -
.89 clrný rreb smědý Š| črvený B -9 tehdy jest Š] nenÍ o B; tlustý Š] tučrrý B (pod.
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1 Najnrilejšl



a-17a(z pol. 15. stol.
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Šttut"v B Qlod.

I
I
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ř. 18) - 10 vodnokrevný Š] vodokrevrrý 13 (pod' dóIe) - 11 kalokrevný Š] kalostu.
d e n ý B  ( p o d . ř . 1 9 ) ; a o s o b ě Š 1 t o e z k o s o b ě  B -  1 3  a m a l ý  Š ]  n e n í  o  B  _  1 5  n e b
kalokrevný Š| nenl o B _ 76 Bude-li Š1 prea fim o B: Po přirozených obyčejích tak-
to kaŽdý člověk má poznán býti; rovné postavy Š] rovný B - 77 zpupný Š] není
u B _ 18 A pakli jest kto Šl Jest-l i B _20 sú pro horkost Š1 pro horkost proto sú B -
22 Kalokrevni,ti Š] Kalostudení B _23 lidé Š] nenío B; mali pro suchost Š1 pro
suchost jsú tcncí B

-  V o d o k r e v n o s t  t a  l e t o r a

Ukázka z pojednání o lidských letorách otištěna z rkpu Muz. II F 14, Íol.
60a.61b (z 15. stol.); celé pojednánÍ na fol. 56b-62a. _ otištěno dosud nebylo.

4 poznánie] za ttm v rkpe škrtnuto gei; léní] za tím v rkpe škrtnuto opakooané
zpozďi|ý - 13 tbá] tba tba rkp (omglem opakovdno) _ 18 mléčné krmě] mleczne a
krmye r/cp _ 33 viděti] wyedieti r/cp - 35 usušuje] viu|iuge iye rkp

Š t ě p  a ř s t v í

o  š t ě p o v á n l  s t r o m ó v

otištěno z rkpu Muz. IV D 68, s. 37-34 (z t. 7447). Jiné kratší pojednání o ště-
pování, které se jerr zčásti shoduje s tímto spisern' je zapsáno v rkpe Muz. I F 11',
s. 362-369 (z r. 1518). - Vydáno dosud nebylo.

Nadpis v rkpc na s. 1: V těchto kněhách popsal jsem krátce o štěpováni stro.
Ittóv podlé počtu v<lole psaném.

Narlpis: Kapitola 52l u rkpe ienLLI (tak i dúle) - 9 dobrú] dobrim tkp, za tim
š/trÍnuÍo h (pťsoř patrně začal pstit: dobrým hnojem) * 10 a 11 rostly bez pecek] u
rkpe napsano ien lednou _ 27 je] gy Íkp (srov. 27 poprué o 28: gie) _ 28 skropuj]
ftropwy rkp - 33 A o témž] o rkpe za sloug.. učiniti březrra (ř.30)' ale inicidla a čÍslo
kapitolg až u sloo: Chceš-li _ 37 děrú] před tím škilnuto u rkpc rewu - 42 ujme] vyg-
nre rkp - 42-43 zřež ... sřez] ztezz., . ||tezz rkp - 46 břeskvové] bre|quowe rkp

A n t o n i a  z  F l o r e r r c i e  C e s t a  s p r ' a v c d l i v á  v  a i c h y m i j i

Ukázky otištěny z jediného dochovaného rkpu Muz. v H 21, z r. 1457. Tento
zápis má četné jazykovó (částečně nářečrrí) zv]áštnosti a omyly. - Vydal paleogra-
ficky o. Zachar, Mistra Antonia z Florencie Cesta spravedlivá v alchymii, Prafia
|899 (Zach),.tam i rozbor díla a věcné vysvětlivky.-Zliteratury o alchymii srov.
K. Pejml, Alchymie v Čechách před Bílou horou, sborník Co daly naše země Evropě
a lidstvu, Praha 1939, s. 149-153.

V našich ukázkách zachováváme podle rkpu některé dial. tvary (např. kerés,
něterý, uulkost, gen. dně, katneně, instr. solú, aklz. na zemu aj.), ale rekonstruujeme
tam, lide jde nejspíšei o zvratné (písař'ské) arralogie (např. pomcÍhej za rukopisné po-
mahy, teplei za rukopisné teply ap.).

-  (Z  p ř edn luvy )

Rkp fol' 3a-8:: (frrl. 5 v rkpe nen'í); vyd. s. 38-40.

1 Najmilejší| inicidla N neDgla dopsúna (nechdna pro ni mIsto) - 5 pomáhej]
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pomahy rkp - 6 S člověkem] lowiekem rkp (na zač. 1' řtidku na strdnce) - 7 chuovej]
chuowj rkp _ 74 Antoni z F.lorencie] Anthony |Ílorencie rkp, Anthony sflorentie
Zach- 20 schuovej] ichuowy rkp -23 zetíi|zetry rkp -25 teplej] teply rkp - 29 na
nůši] nanuiiy rkp, na missy Zach

_  (Sí ra  _  Rozpouštění  z l a ta )

Rkp fol. 14a-20b; vyd. s. 43-46.

1 v alchymijil wlchmygy rkp - 3 niclny rkp - 5 pruhovatejl pruhowaty rkp;
a zmej ji] azme gy ř/cp - 6 v vuodě] wuodye rkp - 8 všechnej] wif:chny rkp -
10 zmej jie] zme/gye rkp (narozhraní řddek) _2| v|aŽnej a zmej ji] wlazny azme
gy|gy rkp (narozhrant strd.nek) -23 schuovej] schuowy rkp - 25 k tčmto] k teimto
rkp (i pozděii dopstino) _ 31 udělej] vdiely rkp _ 34 uzř'íš] vzrys rkp - 35 zatkejl zat.
ký rkp - 36 shřej] lhrze rkp - 40 pálené] palena rkp .44 dej] dy rkp - 4? s zlatem|
zlattem rkp - 48 z sklenicel iklenicze rkp - 50 jinejl gyny rkp - 54 z zlatal zlatta
rkp - 56 k tej velebnejl kteye welebny rlcp

-  ( I ( ámen  mudrců)

Rkp íol. 22b-24a; vyd. s. 47-48.

4 ustavičně] wiLawicze r/cp - 9 oblévanej| oblewany rkp - 11 sklenici] |kle-
nicze rkp

_  ( P r v n í  p ř e m ě n a  k a m e n e  m u d r c ů )

Rkp 25a-28b; vyd.  s .  48-50.

2 totÍŽto] totýto rlcp, totyto Zach - 3 zjednej] zgedny rkp _ 4 silnej] |ylny rtcp -
13 uzřÍš] vzrys rlcp (pod' ř ' 29); potři] potry rkp - 16 do jinej...benátskej] dogy-
ny... benaczl<y rkp - 18 chuovejl chuowy r/cp; scezuj] zczezvog rkp - 26 velebnejl
welcbny rkp - i32 varuj se] warog fye rkp

I ( ř i š é a n  z  P r a c h a t i c :  Ú v o d  k  p o č í t á n í

Lat. text pojednání zachován ve dvou rkpech praŽské UK xÍII F 17, fol.
39a-43a a IV G 2' fol. 1a-14b. - Vydal F. J. Studnička, Algorismus prosaicus magistri
Christiani anno fere 1400 scriptus, Věstník KČSN (tř. matematicko.přírodovědecká)
1893' č. 6. - Naši ukázku podle rkpu UK XIII F 17, fol. 39a-41b přeloŽil i Z. Horský
a D. MartÍnková.

J a n  Š i n d e l :  Ú v o < l  k  t a b u l k á m  p o l r y b u  p l a n e t

Lat. text úvodnÍho pojednání k tabulkám pohybů planet, vypočtených pro
poledník města Prahy, je zachován v rkpe praŽské UK x B 3, fol. 73a-78b (bez nad-
pisu). otiŠtěno dosud nebylo. Naše ukázky z rkpu (fol.73a;74b-75a;75b-76a) pře-
|oži|i Z. Horský a D' Martinková.
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Latinský text předlohy:

(De tabularum ratione et usu)

Mirabilis in altis dominus et mirabilia sua tam in terris quam in altis homini ex
pietate revelavit, propter quem omnia conclidit et creavit, ut ex magnitudine crea-
turarum possit cognoscibi]iter eoÍum creator intueri, quia secundum beatum Gre.
gorium in Moralibus ,,vestigia nostri creatoris sunt mira opera visibilis creature,
quam dum cernimus, potenciam creatoris admiramur". Eius mirabilis et ineffabilis
potencia in diversis planetarum eÍtectibus et mirandis influenciis in rebus inferioribus
nobis maxime relucet et cognoscibiliter demonstratur. Sed quia eorum influencie et
eÍfectus secundunr motuum eorum diversitatem diversimode variantur, ideoque ad
sciendum futuros eorundem planetarum eÍTectus et influencias in istis inferioribus
neccesse est secundumopus tabularum eorum motus diversitatem calculare. Sed inter
tabulas nunc repertas meliores sunt, quas composuit Alfoncius rex Castelle super
civitatcm I'olletum, quarum tamen tabularum operacio ita est prolixa et tediosa,
quod vix aliqui deveniunt ad cognicionem motuum planetarum. Propterea quas-
dam tabulas compendiosas super annos incarnacionis Cristi et super radices et motus
tabularum Alfoncji funďatas ad brevitatem et levitatem operis ordinavi et super
meridianum civitatis Pragensis roduxi. Que quidem civitas est oriencior Tolleto in
una hora et 28 minutis horariis. Sumpsi igitur mediummotumcuiuslibeLplanete ac
motus aliorum in tabulis Alfoncii positorum iu tribus minutis et 40 secundis dierum,
que equipollent predicto tempori, videlicet uni hore et 28 minutis, et hoc, quod in-
veni, subtraxi a radicibus Tolletanis positis prope principium predictarum tabularum
Alfoncii et sic habeo radices cuiuslibet planete et aliorum supra dicte civitatis Pra-
gensis longitudinem. Super quas radices dictos medios motus usque ad tercias in-
clusive calculavi, sic tamen, quod ubicunque in quartis 30 vel plura reperi, pro eis ad
tercias addidi unitatem. Unde ad completarn noticiam singulorum motuum plane-
tarum doctrina oapitulorum sequencium diligenter et subtiliter est notanda. . .

Tempus vere coniunccionis Solis et
Lune et eorum opposic.iones cognoscere.

Equare me oportet Solem et Lunam ad tempus medie coniunccionis vel medie
opposicionis, quanto precisius potero. Et est tunc idem modus operandi in equacione
Lune sicut in equacione Solis eo, quod aď tempora rnediarum conirrnccionum et oppo-
sicionum nullum est centrum Lune. Si ergo vera loca eorum fuerint eadem in signis,
gradibus, minutis, secundis et terciis, non oportet me ultra calculare, quia in eodem
tempore est vera coniunccio et media. Seď si verus locus Solis precessit verum locum
Lune in ordine signorunr,tunc scio, quod vera coniunccio adhuc est futura; si autem
econverso veruslocus Lune precessit verum locum Solis, scio, quod vera coniunccio
est preterita. Ergo sive vera coniunccio fuerit futura sive preterita, subtraho minorem
motum de maiori et remanebit michi distancia luminarium, quam reduco ad ultimum
genus Íraccionis et productum servo et considero, cuius luminis est distancia. Quia
si Sol precessit Lunam in ordine signorum, erit distancia Solis, si econverso, erit distan-
cia Lune. Deinde cum argumento Solis intro tabulam veri motus solis et Lune in una
hora et in eius directo accipio verurn motum in una hora cum zodiaci introitu, sed
super arguinentum Lune addo meďietatem distancie lunrinarium cum medietate
duodecime partis eiusdem distancíe,.sic ipsam distanciam divido per 12 et numerus
quociens erit duodecima pars distancie. Quam addo dicte distancie et illius tocius
medietatem addo super argumentumLune, si SolprecessitLunam in ordÍne signorum,
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ve1 eandem medietatem minuo de argumento Lune, si Luna precessit Solem. Et cum
argumento Lunc sic proveniente tabulam predictam intro et in eius dilecto accipio
verum motum Lune in una hora cum zodiaci introitu, si opporteat, deinde subtraho
verum motum Solis in una hora a vero motu Lune in una hora et remanenti addo tot
secundas minus uno, quot sunt gradus in longitudine sive in distancia, et hoc, si Luna
fuerit in inferiori palte sui epicicl i, quod scio per eius argumenturn; vel minuo ab
eodem tot secundzrs minus uno, si r,una fuerit in superiori parte sui epicicli, et pro-
veniet michi superacio Lune equata in una hora. Quanr reduco ad idem genus fraccio-
nis, ad quas redu;ti distanciam luminarium et illam distanciarn luminarium divido
per productum et exibuilt miclri hore, deinde, si aliquiď fuerit residuurn, ipsum
multiplico per 60 ct productum divido per idem, quo prius, et exibunt michi secunde
hore. Adhuc, si voluero, mult\rl ico residuum per 60 et divido productum per idem,
quo prius, et exibunt rnichi tercie lrore, quod sufÍicit. Deinde lroras, rninutas, secundas
et tercias sic inventa(s) coniungo tcmpori medie coniunccionis Solis et Lune, si Sol
precessit Lunam in ordine signorum, vel itlud tempus rninuo, si fuerit econtra, et
proveniet michi vera coniunccio Solis et Lune quesita. . .

(De forťitudine motus planetarunr)

Composicio individuorum est temperantentum naturarum et temperamentum
naturalum flt per tenrperamentum ternporum' temperarnelltum vero teinporurn efÍi-
citur a fortitudine motus planet.arum, qui presunt eidem tempori, in quo est ipsunl
temperamentum. Quísquis ergo fuerit ex planetis, a quibus accipituť significacio super
temperamentum temporis et eÍIectuum ac vitam in hoc mundo, est fortuna. Et quis-
quis fuerit ex eis, a quo accipitur signiÍicacio super corrupcione temporis pcr calorern
ac frigus et super destruccione et perdicione et cetera horum similia, est lnalus. Et ex
hac parte sciverunt antiqui, quis planetarum esset fortuna et quis malus, quis vero
esset cornmixtus et quis esset calidus vel ťrigidus, quis essct humidus et quis siccus aut
quis esset masculinus seu femininus, diurnus seu nocturnus et cetera, que referuntur
ad eos. Per que noninantur planete propter hoc, quod invenerunt ex foťtitudine
motus eorun in hoc mundo inessc temporum per temperamentum et aptacione et
destruccione, notr quod sint in semetipsis calidi aut frigidi, humicli vel sicci, diurni
aut nocturni, aul aliquid de hiis rebus, que sunt circa circulum Lune. euod autern
apparet ex operibus eorum in ternporibus et regionibus, Íit, duobus modis. Uno scil icet,
quod singularitcr operatur planeta, secundo, quod participatur sibi in operc suo.

Narn quod operatur planeta singulariter, est ut Saturnus, qui curn prefuerit signi-
flcacioni auni absque aspecLu l\Iartis vel alterius planetarum, erit superfluitas frigoris
in hicme in universis regionibus frigidis septemtrionalibus peribuntque in eis animalia
et semina et gravius erit in frigore et siccitate civibus huius plage, cum fuerit
ascendens ex medio circuli augis. trn regionibus autem ultra modum calidis in anno,
cuius signiflcaccioni prefuerit Saturnus, minuitur calor aeris eorum et rcfrigescet
atque efficitur bonus et conÍortantur individua animalitrm et sementum atque tem.
peratur eolurn complexio et crit bonus eorum aer, cum fuerit Saturnus eorum
descendens.

Mars vero cum prefuerit anno absque aspectu Saturnus vel alterius planeta-
rum, minuitur (rkp: invcnitur) frigus in tempore hiemis in semptemtrionalibus re-
gionibus ct calescet aer eorum et temperabitur complexio animalium et semen-
tum in eis. In regionibus autem meridianis, cum prefuerit anno in tempore
estatis fueritque in sigiris meridianis, erit in eis super'Íluus calor destrueturque com-
plexio animalium et sernentum et peribunt ex gravitate caloris, nam et corrumpitur
aer eorum per calorern, cum fuerit Mars in estate in signis meridianis.
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Et quia diximus in precedentibus, quod per mutacionem Solis in quartis circuli
fit mutacio temporis et quod diÍIerencie anni, id est tempora anni, fiunt diverse
a diíIerenciis alterius anni propter participacionem planetarum cum Sole ut Satur-
ni, qui cum fuerit cum eo in hieme in quibusdam complexionibus absque aspectu
Martis aut alterius planetarum ad eos in fine signorum, augebit(ur) in frigore hiems
(rkp: hiemis) et eius longitudine et fortassis multiplicabitur in eis flatus ventorum
septemtrionaliurn, qui sunt ultra modum frigidi, et eo cercius, si fuerit Saturnus
ascendens. Et cum fuerit ita a Sole in estate, minuitur calor aeris et augebitur eius
frigus et erit estas brevis, et maxime, si fuerit Saturnus descendcns.

Item cum fuerit Mars a Scle in estate in quibusdam complexionibus absque aspec-
tu Saturni ad eos in Íine signorum, quia Íinis signorum sunt termini malorum et
significant destrucciones, erit estas superflua in calore, prolixa et nocibilis, et proprie
in partibus, que sunt inter motum Arietis et Cancri; et eo cercius erit hoc, cum Mars
fuerit asccndens. Et si fuerit Mars a Sole in tempore hiemis absque aspectu planeta-
rum ad eos, erit ipsa hiems calida et brevis et multiplicabitur in ea flatus ventorum
meridianorum.

Iuppiter quoque cum mixtus fuerit Soli in quibusdam temporibus anni et non
aspexerit eos aliquis planetarum, temperabitur aer eiusdem temporis per humiditatem
et calorem et multiplicabitur in eo ílatus ventorum septemtrionalium temperatorum
confortancium animaliaetsegetes.EL similiter erit opus eius in anno,cum ei prefuerit.

Venus vero cum mixta fuerit Soli in quibusdam temporibus anni et non aspexerit
eos planeta alíquis' tune si fuerit hoc in hieme, temperabit et humectabit; in estate
autem et in autumpno minuet eorum siceitatem. Et similiter operatur in anno, cum
prefuerit ei.

Mercurius quoque cum commixtus fuerit Soli in quibusdam temporibus anni et
non aspexerit eos planeta, erit aer eiusdem temporis malarum diversitatum per
ventos et per partem siccitatis ex siccitate, que fuerit de genere venti, quia minuitur
natura temperamenti eiusdem tcmporis. EL similiter erit opus eius in anno, cum pre-
fuerit ei.

\-
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PoZxÁnrxa REDAKCE

Výbor z české literatury doby husitské, který navazuje na Výbor z české
literatury od počátků po tlobu Husovu (Praha 1957)' klade si za úkol podat ucelenÝ
obraz literárního dění v nejvýznamnějším období našich národních dějin. odtud
i veliký rozsah díla' které je dosud nejobsáhlejší antologií husitských textů.

'lento svazek vznikl opět spoluprací Ústavu pro jazyk český a Ústavu pro
českou literaturu ČSAv za hlavnÍ redakce akarl. Bohuslava Havránka, prof. dr.
.Iosefa Hrabáka a doc. dr. Jiřího Daňhelky. Členy redakčního kolektivu byli ďále
.Iaroslar' Ko|ár z ÚČl- a Mi]ada Nedvědová a Zdeněk Tyl z ÚJČ.

V připravě díla se opět navazovalo na starší plány a částečná zpracování,
vzniklá v době okupace za vedení Bohuslava Havránka a Jana Vilikovského z pů-
vodniho poclnětu Vladislar'a Vančury. Práce na qýboru z husitské literatury, který
měl být zčásti zahrnut ještě do prvního svazkrr díla, pokročila však za okupace jako
celek podstatně méně než přÍprava starších částí. Cenným podkladem obnovené
práce stal se především obsáhlý, bohatě komentovaný elaborát akad. Rudolfa
Urbánka. Podobně oddíl věnovaný vývoji českého překladu bible je za|ožen na
propracovanérn staršírn návrlru prof. dr. Josefa Vašici. Redakce přilrlíŽela dáIe
k materiáltr z pozůstalosti dr. Karla Hrdiny, prof' dr. Rudolfa l.Iolinky a prof. dr'
Jana Vilikovského.

Literárrrěhistorické uvedení do vývoje literatury doby husitské napsal
J. Hrabák; obecné zásady ediční a poučení o češtině 15. století souhrnně podal
J. Daňhelka.

Výběr textů pro oddíl Husoqich předchůdců navrhli J. Daňhelka a A. Molnár,
z Husova dfla J. Daňhelka a B. Havránek, z traktátové literatury Husovy doby
.]. Daňhelka a A. Molnár, z básnictví bojovného husitství R. Urbánek (návrh byl
doplněn a upraven J. HrabríLkem), z politické, historické a vojenské prózy bojov-
ného lrusitství R. Urbánek, z díla Petra Chelčickélro a ztraktátové literatury doby
(]helčického E. Petrů, z básnictví polipanskélro a poděbradského období R. Urbánek
(návrh doplnil J. Hrabák)' z publicistické, politické a historické prózy R. Urbánek,
z cestopisné prózy K. Hrdina (s doplňky .}' Hrabáka) , ze zábavné prózy J, Vilikov-
ský' J. Hrabák a J. Kolár, z právnické literatury J. I{ejř, z českých překladů bible
J. Vašica, B. Havránek a V. Kyas, z filologie a rétoriky M. Nedvědová a J. Kolár,
z přírodovědné a lékařské literatury M.' Nedvědová, Z" Horský a J. Kolár. Všechny
návrhy byly redakcí projednán5l, doplněny a definitivně upraveny (větŠinou z roz-
sahových důvodů kráceny).

Úvodní výklady k ukázkám z děl Husových předchůdců a Jana Husa při-
pravil J. Daňhelka, k ukázkám z traktátové literatury l{rrsovy doby J. Kolár
a E. Pražák, k veršovaným skladbám a k próze z období bojovnélro husitství J.
Hrabák (s pouŽitím původních výkladů R. Urbánka); k ukázkám z díla Petra
Chelčickeho a z traktátové literatury tohoto období E. Petrů s J. Hrabákem, k veršo-
vaným skladbám a k ukázkárn. z prózy publicistické, politické a historické třetího
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oddílLr J. I{rabák (podle komcntářů R. Urbárrka a za účasti J. Kolára), k ukáz-
káltr z cestopisné prózy J. Hrabál< (s uŽitím původníclr výkladů K. Hrdiny), k
vÝbčrri ze zábavné próz;' ' .I. i{rabák a .I' I{olrir; ťrr'odky k odborné literatuře
právnickó vypracoval J' tr(ejř' k ukázkárn biblických textťr E' PraŽák (podle pů-
vor.lní studie J. Vašici), k ukázlrám z fi lologie a rétoriky J. Kolár., k výboru z
přírodovědné a lékařslró l iterattrry J. Kolár a Z. Florský. Všeclrny úvodní výkla-
dy zrcdigovaii B. Havránek a J. Hrabák.

Př'iprava textů po stránce ediční a vypracor'ání texťovčkritických poznámeli
i jazyliových v5'světlivek byly úkolem pracovníků Ústavu pro jazyk český s při-
spěnírn externích spoiupracor'níků. Práci řídil i B. Havránek a J. Daňhelka. -
Staročeské ulrázky z děl Husových předchůdců, ze spisů FIusových a z traktátů
a kázání Husovýclr stoupenců a oclpůrců zpracoval J' Daňhelka, veršované skladby
obclobí bojovnóiro husitstvi Z.Tyl., ukázky z prózy politické a vojenské E. Michálek,
z prózy historicl.ié I. Něnrec; rrkázky z díla Petra Chelčického a z tral<tátové litera.
trrry polipanslrélto období zpracoval E. Petrů, veršované skladby tohoto odclílu
J. Cejnar, ukázky- z prózy publicistickti, z poliLických manifestů a memorand
(kroniě trkázck ze Zídkovy Správovny) V. Chlárlková, na vydání politických listů
se poďílely A. Fiedlerová a Z, Horá|ková, rrkázky ze Židkovy Správovny a Ze sou-
kromé korespondence zpracovala Z. Horálková, z prózy historické a z Kroniky
velmi pěkné z následujíciho odrlílu A. triedlerová, výňatky z prózy cestopisné
a zábavné J. Cejnar (ukázky z olomorrckýclr povídek lVÍ. Nedvědová); vybrané
staročeské texty z literatury právnické zpracoval E. l{ichálek, ukázky sLaro-
česliého překladu bible na základě e]aborátu J. VaŠici upravila a staročeslré
ukázl<y z oboru filologie, rétoriky, přírodovčitry a lékař.ství připravila NI. Ned-
vědová.

Přek]adatelé jednotli1Ýclr ukázek z děl psaných latinsky, resp. upravovatelé
starších existujících překladů (byli to především Ferclinand Stiebitz, Arnedeo
l\,Iolnár, Bohunril Ryba, Jiří Kejř., Zdeněk Horský a Zdeněk Tyl), jsou uváděni
r' edičníclr poznánrkáclr; překlady redakčně upravil Z. Tyl'.

Latinské text.rl otištěné v aparátu připraviii k vydání překladatelé příslušnýclr
ukázek za s;lolupráce A. F.ia]ovó, D. N[artínkonlé, I]. Ryby a Z.Ty|a.

Věcné vysvčtlivky a základní literárněhistoricliou i lristorickou bibliografii
doplnil i ve spolupráci s vydavateli a překladateli jednotlivých ukázek J. Kolár
a E. PraŽák; cenným výchocliskcm k zpracování vysvětlivek pro části navržené
R. Urbánkem byly jelro podrobné původni vysvětlivky a historické komentáře.

Konečné redakční úpravy rukopisu se vedle členů širší redakce zúčastnil i
E. Pražák z ÚČL, A. Fiedlerová a dalšÍ pracovníci ÚJČ.

Pro speciální otázky právnické byÍ poradcem dr. Jiří Kejř, pro fi losofické
doc. clr. Jan Patočka, pro teologické prof. dr. Amedeo Molnár, pro historické prof.
clr. F' 1\'I' Bartoš (přehlédi také výběr ukázek z díla Husova)' pro latinskou medie-
valistiku dr. Bohumi] Ryba; konzultace z oboru přírodních a matematických věd
poskytli dr. Zdeněk Horslrý a dr. Luboš Nový, celý tento oddíl proli lédl prof. dr.
otakar Matoušek. _ obrazové při lolry vybral dr. J. Kolár.

Za řaclu cennýclr připomínek, oprav a emendačnich návrhů, které přispěly
nemalou měrou k zlepšenÍ rukoirisu, děkujeme občma recenzentům, akad. Františku
Ryšánkovi a doc. dr. Antonínu Skarkovi. ochotně se ujali svÍzelnóho úkolu a věno-
vali rozsáhlénru rukopisu v celku i v jednotlivostech podrobnou péči, ktcrá přel<ro-
čila obvyklou nrÍru reccnzentské práce. Na mnoha lnÍstec|r uŽil i k návrhůnr na zdo-
konalení díla svj.ch staršÍclr badatelských výsledkri, dosud nepublikovaných (jsou
na přislušných místech vyznačeny autorskými zkratkami).
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S vzácným porozuměním a ochotou nám vyšly vstříc při vypůjčování rukopisri
a při objednávkách mikrofilmů domácí i zahraniční knihovny. Děkujerne zvláště
pracovníkům Universitní knihovny v Praze a v Brně, Knihovny Národnílro nuzea
v Praze, Státní vědecké knihovny v olomouci, Archívu Pražského hradu a Státního
ústředniho archívu v Praze, Státnílro arclrívu v Brně, v olomorrci, v Tř.eboni
a v Litoměřicích a Národní knilrovny l.e Vídni a Městské a krajské knilrcvny v Bu-
dyšině. oba jrnenované zahrarriční ústavy nám ochobně zapůjčovaly cenné ru-
kopisy ze svých fondů do Ceskoslovenska.

Zvláštní dik patří vedoucí pracovnici rtrkopisného odcičlení Universitní kniirov-
ny v Praze dr. Emmě Urbánkové za ochotu, s nÍž nárn poskytol'ala rady týkající se
uložení rukopisných památek i za cenná upozornění při vybírání obrazovýc}r p'říloh.

S vděčností je nutno připomenout také spolupráci Nakladabelství CSAV
a vzornou práci tiskařskélro závodtt Mír, závod 01 v Ptaze, kterÝ i staročeské
textv dokázal vvsázet takřka bez chvb.
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SEZNAM ZKRATEK

Archív český
Archív města Prahy
Archív Pražského hradu (tam rukopisy býv. Kapitulni knihovny
plaŽské)
Archív země České (býv.)' v. SÚA
Česká akademie věd a umění
Český časopis filologický
Český časopis historický
Časopis Českého muzea
Česká literatura
Časopis katolického duclrovenstva
Časopis pro moderní Íitologii
Časopis Matice moravské
České muzeum filologické
Československá akademie věd
Jiří Daňhelka
Karel Jaromír Erben
Julius Feifalik
Václav Flajšhans
Fontes rerum Bohernicarum _ Prameny dějin českých
Corpus iuris canonici sv. 1 a 2, Lipsko 1879 a 1881, vycl. Emil
Friedberg
Bohuslav Flavrárrek
.Iosef Hrabák
I(apitulní knihovna staroboleslavská (býv.)
Kapitulní knihovna litoměřická (býv.)' nyní SA v Litoměřícíclr
I(apitulní knihor'na olomoucká (býv.)' nyní SA v olomouci
I(apitulní }<nih-ovna pražská (býv.)' nyní APH
Královská česká společnost nauli
Listy Íilologické
Knihovna Národnílro tnllzca v Fraztl
Zdeněk Nejedlý
Národní knihovna
František Palacký
Památky staré literatury české vydávané Maticí českou od r. 1881;
Památky staré literatury české, vyd. Matice česká od r. 1947, nynÍ
Čsev
Patrologiae cursus compleťus, Series graeca, vyd. J. P. Migntl
Patrologiae cursus completus, Series latina, vyd. J. P. Migne
František Ryšáneli
Státní archív (uvedeno př'ímo pracoviště)
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Slovo a slovesnost
Sborník fllologický
Sitzungsberichte der 

.Wiener 
Akademie, sv. 39 (J. FeiÍalik, Alt-

čechische Leiche, Lieder und Spriiche)
StátnÍ ústřední archÍv v Praze (zahrnuje býv. Archív země Českéo
ArchÍv min. vnitra, Zemědělský archív aj.)
Státní vědecká knihovna
Antonín Škarka
Universitnl knihovna
Rudolf Urbánek
Výbor z literatury české I (1845)' II (1857-1868); jiné je
ndš Výbor r - Výbor z české literatury od počátků po dobu Frusovu,
Praha 1957
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SEZNAM VYoBRAZENÍ

1. Vyobrazeni disputace v tisku Sieti viery Petra Chelčického
Tisk z roku t'521, vyobrazení na listu A 4b (skutečná velikost).

2. Petr Chelěický' o trojím lidu
Rukopis APH (dříve Kap. Praž.), sign. D 82, z počátku 16. stolet|. Snírnek
folia 74a se začátkem traktátu otištěného zde na s. 13n.

3. Petr Chelčický' Siet viery
ÚvodnÍ vyobrazení tisku z r. I52L (zmenšeno).

4. Vyobrazení bitvy z tzv. Husitského Starého zákona
RukopÍs UK v Praze, sign. xvII A 34, z 75. stoletÍ. Zmenšený snímek části
folia 115a.

5. Výzdoba tisku Kníhy výkladuov spasitedlných Petra Chelčického
Tisk z roku 1522. ZmenŠený snlnrek titulnÍ strany drulrélro dÍlu.

6. Iniciála s vyobrazením kazatele v tzv. Rokycanově postile z r. 1671
Rukopis UK v Praze, sign. xvII c 33. Zmenšený snÍmek folia 2b. Výzdoba
pozdnÍho rrrkopisu se snaŽí napodobit úpravu střcdol'ěké knihy.

7. Kamenné desky s českým textem basilejských kompaktát
Bývaly umístěny na kostele BoŽího těla na Dobytčím trhu, dnešním Karl<lvě
náměsLí. Lapidarium Národního muzea v Praze'

8. Kardiná|vážl kalich a papežskou tiáru
Rukopis UK v GÓttingenu' sign. Theol. 1892' asi z šedesátých let 15. stoletl.
Zmenšený snÍmek strany 59. Výňatek z aktualizovanýctt obrazových antitezÍ
(viz vysvětlení v popisu barevných příloh I a tI) Góttingského rukopisu. 

'Jednot-

livé osoby výjevu jsou určeny připsanými jmény: na straně papežského učení
M. Jan Kravín z Tábora, litoměřický děkan a významný odpůrce Jana Rok5r-
cany' na kališnické straně M. Václav Pala, člen pražské koleje Všech svatých,
Jan Rokycana a kněz Mikuláš Zacheus (srov. o něm na s. 73X kardinálem se
tnÍnÍ snad torcellský biskup Donrírrik, s nímž jednalo poselstvo krále JiŤÍho ve
Štýrském Hradci t. 1464.

9. Píseň o Rokycanovi a jeho sektářích ve sborniku oldřicha Kříže z TeIče
Rukopis SA v .fřeboni, sign. A 16, z druhé polovirry 15. stoletÍ. Zmcnšený srrÍ-
lnek folia 194a s textern otištěnÝnr z<\e na s. 85n.
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10. ,,Pan farář změniv faru do jiné se stěhuje s domovnicí svú vel s cizolož.
nicí svú..

Satirické vyobrazení v Jenském liodexu, Muz', sign. Iv B 24' ze začátku 16. sto-
letí. Zmenšený snÍmek folia 67a.

11. Třinádcte šprochuov vagovských

Rukopis UK v Praze, sign; xvII F 2, tzy. ManuálnÍk Václava Korandy mlad.
šího, z druhé poloviny 15. století. Zmenšený snímek folia 181b se začátkem
skladby otištěné zďena s. 142.

12. Biskup s váhami
Vyobrazení v Jenském kodexu, Muz., sign. Iv B 24' zezačátku 16. století. Zrnen.
šený snímek folia 25a. Srov. obr. 8 a vysvětlivku k bargvným přílohám I a II.
VáŽícím biskupem se na tomto mladším protějšku kresby z GÓttingského ruko-
pisu rníní snad uherský kancléř' vácovský biskup Ladislav Szalkai, který od
r. 1522 často zasahoval do českého politického Živola, ,,mistrem ÉIavlem..,
zmíněnýtn v nápise na jedrrom ze svitků a 1'yobrazeným na levé straně obrázku,
je snad M. Havel Caher.a, zráďce utrakvistickó strany ve dvacátých letech
x.6. století.

13. Hilarius Litoměř.ický' Traktát k panu Janovi z Rožmberka
Rukopis UK v Praze' sign. XVII F 32, asi z roku L467.ZmenŠený snimek folia

1a s počátkem skladby otištěné zďe na s. 144n.

14. Neřestní kněžÍ v láznich

Salirické vyobrazení v Jenském kodexu, i\,Iuz., sign. Iv B 24' ze začÍftku 16. sto-
letí. Zmenšený snímek folia 78b.

15. Pavel Žídek, Jiří správovna

Rukopis APH (dříve Ka1l. PraŽ.)' sign. G 8, z clruhé poloviny 15. století' Ztnen-
šený snímek strany 48.

16. Milruláš z Pelhřimova (Biskupec), Táborská jrronika

Rukopis UI( v Brně, sign. B tL, z 15. stoleLí. Zmenšený snírnek folia 95a se
začátkem kroniky.

11, Žižka v nebi

Vyobrazení v Jenském kodexu, Muz., sign. Iv B 24' ze začátka 16. století.
Zmenšcný snímek folia 5b.

18. Zpráva o volbě Jiř.ího z Poděbrad v Pinvičkově rukopise Starých
letopisů českých
Rukopis Muz., sign. II F 8' z |et 1459-7469. SnÍmek folia 204b (skutečná veli-
kost) se záznamem otištěným zde na s' 277.

19. Titulní list latinsk{ho zpracování cestopisu Václava Šaška z Bířkova
od Stanislava Pavlovskéhtl
.fisk z roku 1577. (Skutečná velikost.)
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20. Yalter a Grizelda
Rukopis Muz., sign. II F 8' tzv. Pinvičkův sborník, z |eL 7459.1469. SnÍmek
Íolia 153a (skutečná velikost) se začátkem povÍdky otištěným zcle na s. 334n.

21. Český prvotisk Trojánské kroniky
Nejstarší známý český tisk z doby kolem roku 1.470. Zmenšený snÍmek strany 58
s iniciálou P.

22. Ctibor Tovačovský z Cimburka, Hádání Pravdy a Lži
Tisk z roku 1539. Zmenšený snímek listu 2a s dedikačním obrázkem a začátkem
předmluvy otištěné zde na s. 352n.

23. Ctibor Tovačovský z Cimburka' Hádání Pravdy a Lži
Tisk z roku 1539. Zmenšený snímek listu 35a s vyobrazenlm Lži a jejích sester
a začátkem 43. kapitoly' otištěné zde na s. 359n'

24. Kronika velmi pěkná o Janu Žizkovi
TitulnÍ list tisku z druhé poloviny 16. stoleti. SnÍmek ve skutečné velikosti.

25. Soška Jana ŽiŽky na táborském městském znaku z roku 1518

26. Betlémská kaple na prospektu Prahy od Jana Kozla a Michala Peterleho
z roku 1562

27. Betlémská kaple s okolím
YýÍez z Huberova plánu Prahy z let 1765.1769.

28. Zak|ád'ací listina Betlémské kaple
Z Archívu University Karlovy, sign. I 27 (zmenšeno); viz s. 383n.

29. Český překlad souboru horního práva Ius regale montanorum
Rukopis Strahovské knihovny Y Ptaze, sign. DE Iy 24, z roku 1460. Zmenšený
snÍmek folia 160a s počátkem 1. kapitoly 4. knihy, otištěné zde na s. 431n.

30. Hornické práce
Z latinského tzv. I(utnohorského graduálu z r. 1477, UK v Praze, sign. XXIII
A 2. Zmenšený snímek fo]ia 1a.

3l. Česká Hlaholská bible
Rukopis UK v Praze' sign. XVII A 1, z roku 1416. Zmenšený snÍmek folia 258a
s datovaným explicitem bible.

32. Táborská bible (tzv. Mlynářčina)
Rukopis UK v Praze' sign. XYII A 10, asi z poloviny 15. stoleti. Snímek folia
289b (skutečná velikost) s ukázkou iniciály a rozvilinové r'ýzdoby na začátku
knihy Judit.

33. Ukázka umělecké výzdoby české bible, vytvořené pro táborského hejt-
mana Filipa z Padeřova (tzv. Padeřovská bible)
Rukopis NárodirÍ knihovny ve VÍdni, č' 1175, z |et 7432-1435. Zmenšený srrí.
mek folia 3b.
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34. Husova Abeceda
Rukopis SA v Třeboni, sign. A 4, sborník oldřicha Kt1že zTelčez druhé poloviny
15. století. Snímek folia 35a (skutečná velikost) s textem otištěnýnl z<le na s. 522n.

35. Vyobrazení Smrti v horaŽďovické knize městských práv
Z ďrlulré poloviny 15. století (zmenšeno).

36. Saličetova Ranná lékařství
Rukopis Muz., sign. Iv D 56' z 15. století' Snímek strany 196 (skutečná velikost)
s ukázkou otištěnou zde na s. 551n.

37. Názorné vyznačení, z kte$ch částí těla je vhodné pouštět žilou v obdo-
bích podle znamení zvěrokruhu
Kresba v českolatinském lékai'ském sborrríku UK v Praze, sign' XVII D 10,z
přelomu 15. a 16. století. Zmenšený snírnek folia 40a.

38. Úvodní obrázek Cesty spravedlivé v alchymiji Antonia z Florencie
Rukopis Muz., sign. v H 21' z roku 7457. ZvéLšený snírrrek folia 1b. Vyobrazent
zviřecích symbolů pro čtyři elementy: lev přeďstavuje zlato, štír rtut, rak slru,
orel,,sůl amoniackou...

39. Ukázka astronomických tabulek pohybů planet, vypočtených pro praž.
ský poledník
Rukopis UK v Praze, sign. x B 3' z 15. stoleti. Zmenšený snítnek folia 79a.
Překlad wýňatků z předmluvy k tomuto dílu je zde otištěn na s. 592n.
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BAREVNÉ PŘ ÍL OHY

I.-II. Pouť Kristova a Pouť papežova

Ukázky z agitačnílro obrazového cyklu Antithesis Christi et Antlchristi (Proti-
klad Krista a Antikrista) z Jenskélro kodexu, Muz., sign' Iv B 24' fol. 12b
a 13a'Je to cyklus obrazových dvojic, které výtvarně zpracovávajÍ a aktua.
lizují starší dílo Mikuláše z DráŽďan Tabulae veteris et novi coloris (Tabule sta.
rých a nových barev), výběr citátů z evangelií a církevních učitelů, přcdsta-
vujících zákon Kristův, a na druhé straně z ,,papeŽova zákona,,, reprezento-
vaného citáty z církevněprávrrích autorit, tzv. Konstantinovy donace a jiných
děl mladší církevní literatury. V obrazových dvojictch Antitezí se ukazuje
vŽdy motiv ze života ncbo učení l{ristova a jeho ,,antikristovská.. obdoba
z ptaxe římské církve. obdobný protiklad je obsaŽen v připojených citátech,
čerpajÍcích přÍmo z Tabulí Mikuláše z DráŽďan. ČÍselná označení u citátů od-
kazují k odpovtdajícím protikladným výrokům u druhého vyobrazení dvojice.

Parale]ní cyklus AntitezÍ se zachoval v starším GÓttin$ském rukopise
(srov. vyobrazen1 č. 8 a 12). Podobné obrazy velkého formátu se podle soudo-
bých kronikářských zpráv nosily i ve veřejných průvodech a byly důleŽitou
sloŽkou názorné radikálnÍ agitace.

Citáty a přípisky na obraze Pout l(ristova:

Nad obrazem: ,,První. Najposledni z ntužuov, muž bolesti a věda nenroci, skrytý
obličej jeho a zavržený. Izaie 53. Ač kto chce přijíti po mně, vezmi svuoi křiŽ
a zapÍi sám sebe a následuj mne...
Na svitku: ,,Aj, Kristus, pravý buoh a pravý člověk...
Pod obrazem: ,,Třetí. Cti Život Kristuov od života matky aŽ do šibenice kÍíže,
a nenalezneš jediné šlépěje ctrudoby, ale v tom, coŽ máš, jsi náměstek Konstan.
tinóv, ale ne Pctróv. Bcrnart k Eugenovi papeŽi...

Citáty a přípisky na obraze Pout papežova:

Na svitku v obraze: ,,Druhý. Najvyšší biskup' požívaje okrasy apoštolské duos-
tojenstvie, Extra[vagantes], de privile[giis]' Antiqua. Totot náměstek Kristuov
a sv. Petra' pan papež... (Srov. Friedb. 2' 866)
Pod obrazem: ,,Pátý' Papež předivný, ani buoh, ani člověk. Jan ondřejóv
v předmluvě knih Klimenta papeže...
Vedle svitku: ,'Jsúť kněžé jméncm a oděverrr rozděleni od lidí, ale v zlosti a ne.
pravosti a nešlechetnosti jsúť vŠem rovni. Ieronymus ad Eusebium...
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III. Stvoření světa

Iluminace na začátku Genese v Padeřovské bibli. Rukopis Národnl krrihovrry
ve Vídni, č. 1775, z|et 7432-35. Zmenšená reprodukce folia 4a. V medailónech
je zobrazeno stvořenÍ světa v šesti dnectr podle vyprávěni Gen. 7,1-27.

I I I .  OBD(
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Ner
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Národní krrihovny
4a. Y medailónech
)en. t , l -27.
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gické úvahy i úryvky z děl lékařských a
přírodovědeckých jsou obsahově za!íma-
vými doklady 'o vývoji naukových snah
v husitských Cechách i důkazem o šíři
kulturní tvorYivosti v nejslavnějším pbdobí
našich národních dějin.

Ve sbírce Památfu staré lileratw7 čelhé

a roce 1963 alilo:

V E R Š o V Á N n  s r r ^ D B Y
D o l J \  H { .  S l T S K É

K uydáni ýíiýratlil dr. Fraxtišeh SueiÉoatkj

Památky staré literatury české, sv. 26, 228
sttan, 4 obr. na křídě, Kčs 19,_

Polemicky vyhrocené, ostře tendenční verše
jak z tábora husitské koalice' tak z tábora
přívrženců Říma a císaře Zikmunda nás
zaváději přímo do zápasů revolučního 15.
století.
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R o Z D Ě i - l N É H o

K R Á L o V S T V Í

Z politieÁjcb satir Píedbéloborséébo stoleti
t, eechácb

K tlydáni PíiPrapi] fu, Jaroslau Kolár

Památky staré literatury české, sv. 27,

316 stran, 15 obr. na křídě a Írontispice,
Kčs  25 ' 50

Edice satir z ]'6. století je zaiímavým vý-
bětem namnoze dosud nepublikovanýcb
obsahově i formálně velmi rozmanitých skla.
deb, iejichž společným znakem ie přede.

vším aktuálnost a snaha komentovat sou.
dobé události satirickými uměleckými pro.

stiedky.

Á t - f ] X A N D R E I D A

K tlydán? píipraail pro|, dr. Václau Vážný

Úuod,ní stud'ii napsal doc, dr. Franrišeh
SoejhousAj

Památky staré literatuty české, sv. 28, 2,6
stran, 18 obr. na křídě, Kčs 20,-
Dtuhé vydání Yážného edice staročeské
Álexandreidy, obohacené o dva nové ru.
kopisné zlomky této památky dosud knižně
nevydané, a to o tzv. zlomek Ostřihomský,
objevený Í. L955, a zlomek Buděiovický,
nalezený Í' L962.
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