
18,16-17 _325 ustaoení ustanovenÍ, nařízení; srov. Dekret Graciánův (Friedb' 1'
117)' výrok papeže Alexandra II. - 330 so. Jan Zlatoustý: Hus ho měl zvlášť v oblibě;
natážka na výrok v jeho Homilii na epištolu k Židům (srov. PG 63, 69.71) _ 331:
1 l(or. 5,7 (dále cit. 5,3-4, 5,6 a 5,3) - 334 šaÍanu dáblu

336 teď zde - 337 uyurcť vyvrhnouti, vyloučiti - 351 ddual od kolébkg: platil po-
platek duchovnÍ vrchnosti jako pokutu za to, že zplodil dítě _ 356 napřed iÍÍí před.
c|tázet, být vzorem

365 uzpomenuch (aorist) vzpomněl jsem si; měněním směňováním _ 366 péči duší
péči o duše _ 367 znaiímd. pronajímá (jde o najimání ''třídníků..) - 368 zakazuje
objednává, zajišéuje si - 370 tři librg: libra : 572 g _ 371 přetočiti přetaviti (aby je
snáze prodal) _ 372 se staut zastav7 se - 373: Jan 10,10; dále Jan 10,1 - 375 Co j' co
jest _ 379 isua uinna (duál) jsme vinni

387 najíti ( ďř. najieti ) pronajmout _ 382 obě břiše (duál) obě břicha - 383 musím
u druhého obroka DýÍi musím se starat ještě o druhé obročí, o druhý důchod _ 384
dosti učiniti vyhovět, splnit - 385 duořiti slouŽit u dvora _387 sbuď se sžij se, dohodni
se - 390 Úzdada vzdaje, zanechaje

395 ostati zůstat; poručiti odevzdat - 396 dou|t1 mu duší svěřuje mu duše -
397: ovčími bobky se míní důchody, které plynou ze služeb věřícím (tj. ovcÍm) - 401
se ostřiehaje maje se na pozoru; abg ani podtrhlo ani aby nepřivedlo k pádu' nestrhlo

D CERKA

Jiný tón než z dosud známých projevů a spisů Husov.ých zazníyá z jeho nevel-
kého traktátl o poznó'nt cestg praué k spasení, stručně nazývaného Dcerka. V tomto
díle, určeném ženám, především Husovým posluchačkám a pannám žijícím u Bet-
lémské kaple, nabádá k zbožnému životu. Neústupný bojovník ukazuje laskavou
tvář 1ychovatele, kteý má porozumění pro radosti i strasti života. Nowý tón
wýkladu je provázen zvláštní formou: dílko je lozděleno na deset kapitol akaždá
z nich začiná anaforicky oslovením ,,Slyš, dcerko, aviz a přichyl ucho své.., odvoze-
ným ze žalmu (odtud vž|tý název spisu), jež zesiluje důvěrný tón celého výkladu.

KAP ITULA  TŘET IE

Slyš, dcerko, ayiz a přichyl ucho své, že potřěbie tobě jest, aby poznala
nynějšieho Života biedu. A' věz, Že bieda jest nedostatek dobré věci a tak
jest bieda v duši i v těle. V duši bývá bieda, když milosti božie nemá a tak
když boha právě nezná. ProtoŽ hřiech smrtedlný duši jest návěččie bieda,
ač toho lidé biední neznamenají. Pak nedostatek těla jest prácě, žiezeí,
lačnost, horko, studenost neb ziman nahota, opilstvie a jiné bolesti, jenž sě
držie člověka až do smrti. Toť jest-li zdráv a nemá sbožie, chudoba ho nuzí,
jest-li bohat, sbožie ho mučí, jest-li nemocen' tožť bolest hubí, jestJi pánem,
musí slúžiti sluhám, aby dal každému potřebu. A tak sbožie dobývá s prací,
drži je s bázní, aby neztratil, a konečně pustí je lakomý s bolestí. Pakli jest
chudý, slúží-li, tožt biedy dosti: tu musí střepěti, aby pánu neb paní ve
všem uhověl. A nelze vždy uhověti, ani dobré obrátie ve zIé. Ani sě zespí,
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ani právě odpočine. I kto by mohl vymluviti, neřku vypsati všecky psoty,
co jich móž člověk v světě mieti: jest-li mlád, nutí ho Žádost tělestná
k smilství, ku pýše, k rozkoši; nemáJi toho, toť jest otrápený, pakli má, tot
vešken jest poražený. A tak pravé jest písmo, jenž die: ,,Člověk urozen jsa
z ženy, krátký jsa čásek živ, plní sě mnohými psotami... Palili příde k věku
starému, ihned srdce bude tesklivé, hlava Sě mu třěse, truchliva jest duše,
duch smrdí, tvář sě vraská, velikost sě krčí, blíkáta i tečeta oči, z nosu chlípí,
usta slinie, zuby pršie, rtové hnijí, vlasi lezú, uši hlechnú, hlas chŤipí, srdce
mdlé, chrop v prsech a hudci v hrdle. A co jiných po těle nedostatkóv
a v duši kterak starý neduží! Shledám, Že takto: starý, v zlosti zastaralý,
nebrzo sě polepší, jako křivé dřevo staré nebrzo kto napraví. Starý brzo sě
popudí atěŽcě a nebrzo sě ukojí, brzo z|ému uvěří a nebrzo od toho odstúpí.
Starý, lakomý a skúpý, smutný a žalobný, brzký k mluvení a zpozdl|ý
k slyšení a hotový k hněvu, má-li penieze,těch tají, maje požívati sě boji,
nerad dává' rád béře' když dadie; chválí lidi staré, zmrlé, hyzdí žívé, tuŽí
po času minulém, chlubí sě dávními skutky, vzdychá po nich, zatŤásá hlavú,
sklesna zuby pořehtává, Že nemóž hřěšiti. Již sě mu srdce třese, plíce jedva
vietr k dýchaní přijímají' pleci sě nad hlavu pozdvihují, chřbet sě krčí, tělo
sě třese, iiž na paty cídí a srnrt u dveří stojí, avšak Šiet neb baba prokřikne:
Hý, u JanJi mi nedá skočiti přěs zahrádku, ó túho veliká! Aj, nezkrotí
člověka tak psota rozličná, aniž mladý kunštuj starým! Neb coŽ sme, on jest
byl, a budeme snad někdy' co on jest. A znamenajme ještě, co túhy jest
v světě: péče nutí, pilnost práce mútí, strach smrti hrozi, bolest trútí,
a budeJi kdy světské veselíčko' tehdy ihned aneb po malém času mnohým
pomine zamúcenÍm. Neb die Šalomún, jenž jest v lrrálovství svém všie
libosti zkusil: ,,Smiech s bolestí bude smiešen a konec radosti drŽí sě lkánie...
A tak jest pán bóh zpósobil', že nenóž nižádné veselé býti světské bez někaké
bolesti. Aj' lidé světští za najutěšenější věc pokládají libost v smilství krás-
ných lidÍ' a písmo svaté i pohanské praví, žev té rnilosti jest rrajviece tesk-
nosti. Die ovidius: o,Ta milost vysušuje duši, ta milosb jest tesklivost, rána,
hanba i smrt...A jinde die: ,,Kolik kvietkóv na poli, tolik bolestí v milosti...
A opět die: ,,Ach běda, že nižádným milost nemóŽ býti uléčena kořením...
A těchto bolestí a tesklivostí jsú prázdny čisté panny a čistí panici a svaté
vdovy a také sě nalézají svatí manželé. Pak co jiných psot a běd jest v tomto
biedném našem Životě' ktoŽ móŽ vypsati? Než toto vězme, že čim nás bóh
déle čalrá, nepolepšíme-li sě, tiem nás ukrutnějie súditi bude. Proč tehdy tak
pilni sme, abychom dlúho byli živi, jsúc v tomto životě tak mnohými
biedami obklíčeni? A čÍm sme déle živi, tiem viece hřiechóv přibývá a také
tiem věččie múka nás čaká. Každý den zlosti přibývá a dobroty ubývá,
vždy sě člověk mění, i v sčestí i v nesčestí, a nevie, dnes-li sě smrt přiblíŽí.
Jako jiskra sě ukáŽe a ihned uhasne, tak člověk jedne chválú světskú po-
blyskne a ihned zhyne' A když nejradějé chce býti živ a u veselí přebývá
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c c a mní' žemá dlúho býti živ' a klade přěd sebú, že mnoho zpósobí, a ihned sě
ho nemoc chopí a smrt ho udáví bez opatřenie. Duše s tělenr sě rozlúčí
a s velikú bolestí abázni. Neb die sv. Bernard' že přijdúce anjelé chtie ji
vzieti a přěd súd vésti hrozného súdcě, a ona vzpomenúci na své hřiechy,
které jest i v noci i ve dne páchala, chce jich zniknúti; a hřiechové jako by
řekli: Ty si nás činila, tvoji skutkové jsme, tebe sě nepustíme, s tebú budeme
vždy; a ďáblé sě také nezmeškají, hrozní sě jí ukáží, a bude-li v hřieše
smrtedlném, ihned sě jie chopie a do ohně věčného ji vzlúpie. Co prospěje
krása, urozenie, co bohatstvie i uměnie, co dlúhá zde rozkoš i smilněnie, co
síla i všeho světa oslava aneb chvála? J|ž po smrti ukáže konec, }<am chvála
světa chýlí, jiŽ pozná duše, že co bude kto zde sieti, to bude po smrti Žieti.
Psota po psotě |eze a duše sě do pekla veze.Brzky utěšenie minulo, mladost,
chvála, krása, bujnost i sbožie na smrti neutěšie. Tak máme vážíti tohoto
Života psoty a biedy, abychonr sě zde netěšili, bydla dlúhého již nežádali,
ale znajíce tu biedu, domóv k svému milému otci, k věčné radosti statečně
pospiechali.

1 Slgš, dcerko...: Ž. 44,77 _ 2 ngnějšieňo n1rrějšího, zdejšího (tj. pozemského) -
3 mťlosÍi božielásky k bohu _ 4 ndoěččie největší -7 sbožie majetek; nuzitrápí"_ 9
potřebu čeho je tř'eba, co potřebují _ 70 drži má, chová - 71 střepěti úzkostlivě dbáti -
12 ani sě zespt ani dosyta se nevyspÍ _ 73 prduě náležitč - 75 otrdpený r,xrvedený z rov-
nováhy _ !6 poražený zničený; praué jest pravdivé je, má pravdu _ 76-17: Job 14,1 -
79duchd'ech;blíkdtaitečeta(duál)blikaj1as7zi;chlipiteče-20pršie padají; hlechnú
stávají se hluchými; chřipí stává se sípavým _21' chrop chropot, chroptění; hudcť
v hrdle (patrně lid.) v hrdle to píská - 22 neduži je neduŽivý, chrrraví; a zlosti v z]ém
jednání' v hříchu _23 nebrzo nesnadno; naprauí narovná - 24 sě ulcoiÍ utiší se - 25
žalobný naříkavý; brzký tycltlý; zpozdilý opozdilý, pomalý _ 27 zmrlé zernÍe|é - 29
s]clesna zubg pořehttiucÍ skřípá se zaťatými zuby _ 37 ctdi ká|i; šiet stařec, kmet _ 32
Jan-Ii mi nedd skočiti přěs zahrddku.. patrně naráŽka na lidový zvyk na den sv. Jana
(24. června) měřit mrštnost skokem přes plot - 33 psoÍa trápení, souŽení; aniž kunštuj
a neŽertuj, a neposmívej se - 35 múÍÍ rmoutí, trápí; strach smrti strach ze smtti; trútí
ttudi,ttŽi - 38: Přísl. 74,13 _ 40 libost zálibu - 42 die ouidius: římský básník (a3 pŤ.
n.l. - 18. n.l.); citáty, připisované zde ovidiovi, převzal Hus patrně z nějaké ve
středověku běŽné příručky - 44 uléčena vyléčena - 47-62: podle Pseudo-Bernarda,
Meditationes piissimae (Zbožné úvahy; PL 184, 488) - 48 tehdg tedy _ 49 pilni sme
usilujeme _ 53 jedne jen _ 54 u tleselí přebýud žije vesele _ 55 klade přěd sebú předpo-
kládá' chystá se, zamýš1í _ 56 bez opatřenie bez zaopatŤení (svátostmi umírajících),
neočekávaně, náhle - 57 stl. Bernard: opat kláštera v Clairvaux ve Francii (Ť 1153)'
církevní spisovatel, zastánce přísného řeholního života; }Ius z něho obzvláště rád
citoval a přebíral - 59 jich zniknúti uniknouti jim - 61 sě nezmeškaiÍ neomeškají se,
pospíší si - 62 uzlúpie násilím vrhnou _ 63 uměnie vědění, učenost, moudrost - 67
neutěšie nedajÍ útěchu; utižitibtáti v úvahu, počítati s čím - 68 bgdlabyti, žitl
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