
Poznámky  ed iční

Kron i ka  F ran t iška  P raŽského

První recense kroniky Františkovy se zachovala v rukopisu Kap. PraŽ. G 5 a druhá
je dnes v černínském archivu v Jinďichově Hradci. Vydal ji J. Emler v FRB IV (Praha 1884),
stt.347-457\ tam na str. XXI n. přehled dosavadních eďc. Literatura u Č. Zibrta, BČH II,
č. 12|4,2668' L738. - Překlad pořízen podle první recense; naše ukázky jsou z kn. I,
kap. 16' str. 366-368; kn. I' kap. 3l, str. 384-3861' kn. III'kap. 16, str. 436. PřeložilR. Ho-
linka, verše F. Stiebitz.

Neplach '  Krátká kronika ř tmská a česká

Rukopis známe dnes jediný' v Lobkovické knihovně pražské,nynívNUKXXIII F l95
poďe něho vydalkronikuJ.EmlervFRB III,str'443-484(podleněho je pořÍzeninášpřeklad).
Hieron. Pez zna| rukopis kroniky z knihovny kanonie sv. Doroty ve Vídni a vydal ji poďe
něho v Scriptores rerum austriacarum II (L725), str. 1005-1042. Rukopis tento se lišt
od Lobkovického jen nepatrnými variantami. Text kronikn kteý objevil Petr Tobiáš ryt.
Vokoun a kteý vydal G. Dobner v Monumenta Bohemiae historica IV, str. 95-|23, je
pozdní snůška rozličných zptáv z kronik českých (některé z nich jsou však velmi zaj1mavé
a iinak nedoloŽené) a z kroniky Neplachovy. Srov. k tomu Fr. Palacký, Vúrdigung der
alten bóhmischen Geschichtsschreiber, str. l55n (kroniku příliš podceňuje), J. Emler
v cit. eďci, str. 445-450' a zvláště E. Nohejlová, Přtběhy kláštera opatovického (|925),
kde v III. exkursu je kritický přehled kroniky (str. 91-100). _ Naše ukázky přeložil
z eďce Emlerovy (str.476' 482-483,484) R. Holinka.

Beneš Krabice z Vei tmi le,  Kronika Pražského koste la

Jediný rukopis je chován v Kapitulni knihovně praŽské (H vI/3). PoslednÍ eďcc
J. Emlera v FRB Iv' 1884' str.459.548,kde i o staršlch vydánÍch; ukázky pojaté do Výboru
jsou tam na stt. 517-518' 522-523,524-525. Nejdůležitější část kroniky přeložil F. M. Bartoš
(Beneš Krabice z Veitmile, Panování cÍsaře Karla IV., Praha 1940). Naše ukázky přeložil
R. Holinka; při úpravě jeho překladu bylo přihlédnuto i k překladu F. M. Bartoše.

Ces top i s  Odo r i ka  de  Po rdenone

Kritické vydánt odorikova cestopisu dosud není; cenné příspěvky k němu a k Životo-
pisu odorikovu podali H. Yule a H. Corďer, Cathay and the Vay thither, Vol. II. (London
1913) a Girolamo Golubowich O. F. M. v Archivum Franciscanum historicum X, 1917,
sn. 17-46.

Hypothesa o českém původu Odorikově zak|ádát se na označení ,,frater Odori-
cus Boemus de foro Julii.. v rukopise pařížské Bib|iothěque nationale, |at. 2584, a na
zptávé uveřeiněné v Monumenta ecclesiae Aquilegiensis Argentinae 1746, p. 866. Uzná.
vait ji z badatelů o odorikovi P. Teofilo Domenichelli, H. Yule, H. Corďer a René
Grousset. - Naši ukázku (kap. 31 a 46) přeložil z citovaného vydání Yuleova.Cordiero-
va' stÍ. 31ln a 329'K. Hrdina.

Ltčenl o boháči parafrazoval Mandeville; k srovnání obou textů podáváme úryvek z verse
zachované v českém překladu: ,,A ústavněl má padesáte Žen krásných jako anjelóv, oděných
v zlatohlavy a drahým kamením okrášlených, kteréŽ jemu k loži i k stolu přisluhují a činie
všecko, coŽ onrozkáže, i zpievají i tancují a všecku jemu rozkoš činie' jako která Žena muži
svému; neb krájejí před něho i krmě jeho, myjí se s ním v |ázni' jakož ráčÍ' a vymýšlejt jemu
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Hlaholský zlomek staročeského I(omestora
(začátek 15. stol .  . '  Alchivni škola'  Piaha)
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60. Zrcadlo čloaěčieho spasenie
(rukopis ze začátku 15. stol. _ knihovna Národního musea, Praha)
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rozkošné krmě ... A tohoť l

tam byl, ten muž lhostajný
1stále-2rozmaři lý

K r on i k a  J ana  Ma r i g n t

Jeďný dochovaný ruk

vydal jei J. Emler v FR

K. Hrdina, je tam otištěn

cestopisu' Sborník čs. spo



rozkošné krmě ... A tohoť sem já často vídal, ano jemu panie k stolu slúžie ... A když sem
tam byl, ten muž lhostajný, slúl Aelnoch... (Fr. Šimek, Cestopis t. ř. Mandevilla, str. 188n).
1stále _ 2 rozmařilý

K r on i k a  J ana  Ma r i g no l l i h o

Jeďný dochovaný rukopis latinské kroniky Marignolliho je v NUK I D 10, fol. l-102;

rydal jej J. Emler v FRB III (Praha 1882), str. 485-604. Naše ukázka, kterou přeložil
K. Hrdina, je tam otištěna na str. 496. Srov. článek B. }Ioráka, K ýkladu Marignollova
cestopisu, Sborník čs. společnosti zeměpisné 28'L922' stÍ. l93n.

nusea, Praha)
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