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knihy Moudrosti, prokládaný hojně jinými ýklady Štítného.Spisek a spolu rukopis
končíse uprosďed věty. Sborník se dochoval v rukopise Mus. III B 7 (na začátku i na
konci něco schází, je to ppzdní, namnoze chybný opis).
Poznáď dďší literární činn951iŠtítného,patrně z doby jeho pražskéhopobytu, rozšířil Fr. Ryšánek podrobným stuďem, rozborem a srovnáváním o dalšíďla:
Sám Stítný se přiznává, že mnoho pozoroval různé stavy lidské, uvažoval o nich a
napsal o nich četná pojednání. Stavěl však také za příklad a vzor před ďi svých čtenářů.
Životy světců.Tak zejménav Žiaotě so. Alžběty ukazuje, iak bohuubě žilaie stavu pa.
nenském, Tlnželském a vdovském a jak svým životem dala příklad všem těmto stavům.
Toto ďlko Štitnehose dochovalov pozdním rukopise Životů}v. otců (I.{UK xvII C 28'
fol.450a-495a).
Také náboŽensky vzdělavatelnou povídku-Barlaan a Josafal prohlásil Fr. Ryšánek po
zevrubném stuďu za vzdělání Tomáše ze Stítného ve stručném článku v Právu lidu
(ll. ledna 1946).
U člověka tak zbožného,jako se nám Štítný jeví, dalo se předpokládat,že přeložil
i spisy rozjímavé. Toho druhu jsou spisy zde uvedené ve sborníku Václava s Pořiečie
(str. 659-669), kde bylo podotčeno,že jsou jistě některé, ne-li všecky, přeloženy Tomášem ze Stítného.Platí to zejména o prvním kuse sborníku, dochovaného bez začátku,
ienž je překladem spisu Augustinovi mylně přičítanéhoDe diligendo Deo, o Rozmlouvání duše s svědomím, a o Ymomluvení (Pseudo)Augustinově.
Při důraze' jďý lJade Stítný na moďitbu, není nepravděpodobné' že skládaltaké
modlitby. V starďeských moďitbách' v nichž Vilikovský rozpoznal některé moďitby
Milíčovy, je jedna' jež se obsahem a slovním vyjádřením hodí na Stítného.

s B o R N Í K v Y Š E H R A DS K Ý
(PŘEDMLUvA)
Tyto knihy vám sem zpořieďl, mé dietky, ne sám jich skládav a jsúéprvé
svatéhoAugustina o bojování hřiechóv s šlechetnostmi,druhé jednoho bosáka,
ten iest slul bratr David, o sedmi duchovnieho stavu vstupníct5neb jest tu mnoho
rozumu krásného a napoměnutie užitečného
a přěmyšlevánie nábožného.A jsúé
i o zjevných věcech i o hlubokých. Ale nemóžébýti tak hluboké,cožjsúlidé rozuměli, ani tak twdě zaměené,byéneporozuměltomu, ktož chce čehob1ti pílen;ano
Kristus ve čtenípraú: ,,KtoŽ hledá, nalezne; a ktož tluče,bude jemu otevřeno...
t zpořiedil sempoit'ďtljsem- 2 bosákbosý mnich (františkán)_ 3 zlstupněstupně - 4
přěmyšleadnie
rozumsmys|.,
úvaha_ 6 býti pílenče}ousilovati oč
o BoIoVÁNÍ HŘIECHÓv

s Šr.BcrretNoSTMI

o svĚTsKÉM MILovÁNÍ A MILovÁNÍ BYDLA NEBEsKÉHo
Milovánie světa die takto: I co krašieho,co ctnějšieho'co-li móž býti rozkošnějšieho a libějšieho než to, což zde přěd sobú v tomto světě vidíme? Ó, kak jest
ďvně nebe obchránilo veš svět! Kak ďvně jest okrášlen svět povětřím a pochotným světlem slunečníma také'žeměsiec sě tak dívně mění, ano jeho večaspřibyvá'
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20 nihakežniiak; lrd
ztébyďo _ 26 zajednot<
jestprodlilo prodloužilot

večasub;ývá!Kak jest divná rozličnost hvězd a divný jich běh! A kterak ie země
utěšená v rozličnémkvietí a v chuti ovocě rozličného,v rozkošnékrásě luk, poto.
kóv, dúbrav krásných, v hájovémchladu, v květu sadovém,v procházění v čidch
polích' ano tráva jako hemže rostúc' ano sě obilé valmo z země valí, ano vinné
kořenie tak rozkošněokolo sebe svéjabřadky rozpustilo! Malá-li j' útěchav rozličných ptákóv zpievaní a v divném zpořiezení peřie krásného pávového i jiných
rozličných ptákóv a v jich prudkém a hbitém létaníi sěm i tam? Malá-li i'kratochvílvloviechssokoly,sjastřábnskrahujci,sohaři,schrty,svyžlaty,vběhu
komonswa a v křěpkosti i v skociech zvieřat rozličných,ande ono hbitá, ono prudká, ono křěpká? Co j' pak rozkoši v dívaníkrásy ženskéspatřijíc jich oči jasnie,
čelokrásné, nos sličný,lice pořádné, usta libá, vlasy rozkošné?A kdyŽ sě k tomu
slíčněmají v rúšiechsqých sě ozdobivše!A malá.li jest útěchav krásnémstavení,
v sieniech veselých a zepsaných malováním přěrozkošným?A tak i o jinémutěšení
tohoto světa.
Ale milovánie bydla nebeskéhoodpoviedrířka: Kdyžť sě tak líbíkrása a slič.
nost zdejšiehosvěta, jejž jest nikakežnelzě tráti, ó' kakéby sě jměla líbiti krása a
slíčnostonoho světa, jď viec trátí bude! Ktož jie dojde' viec s ní ostane. A žej,
přěrozkošná tam krása, dobřě tomu móžem porozuměti tiem: když jsú mnohé
útěchya tak krásnévěci v tomto bezbydlí,cožpak tam jsúkrásnéa utěšené,
kdežjest
byďo věčné?Když má Ža|áÍtento tolik libých věcí v tomto bezbyďí, co jich pak
má sien nebeská? Když jsú také rozkošnévěci, jimiž daruje přátely i nepřátely své hospodin zajedno, čímpak jsú rozkošnějšie'jimiŽ jen své zvolenépřátd daruje? Když tolik útěchyjest v tomto času,kdežjest časpracovánie, co i'pak
tam v onej věčnosti'kdež jest čashodovánie? A protož spusťs mysli milost tohoto
světa' kdď ižádný nenie tak ščastnýby neztratil toho, což najviec miluje, a počni
milovati radost onoho světa, v němž každýiest tak ščasten,
ževiec to bude jmieti,
cožby najradějí.Pak-li by rád vzvěděl, co j' tam, pověděléjest prorok i svaqýPavel,
že i'tam ta rozkoša ta radost'jakéŽjest ani oko vídalo, ani ucho slýchalo,ani kdy
člověku v srdce takáž přicháza|a, jakúžjest buoh připravil těm, ješto iej milují.
K tomu štěstívzdýchášea maje mnoho sbožíesvěta tohoto David a řka: ,,I co jest,
bych nejměl v nebesiech, a čemu mi jest to bez tebe b1ý.ti
na zemi?.. A pravieše
také' kakž koli mnoho jmějiešekrálovych krmí: ,,Nasytím sě' když sě zjevně wá
chvála ukáže...A opět: ,,Žěď sě dušě má k bohu živémujako ten, jenžby rád pil.
I kdy přijdu a ukáži sě přěd obličějembožím?..A opět: ,,Éehoře, kak sě iest prodlilo mé bezbyďé!.. Protož Svatý Pavel í žádáše'by rozlúčěsě s tělem i byl
s Kristem.

O SEDM

Smiernost pro lé
třěbu smiernosti nejn
proto by rád zdráv by
poďé úřadu svého,ta
s lečjiemy,leč cožkoli.
Ale licoměrswo j
vždy jest licoměrswo
do sebe viece, nežjes
zlým příkladem zkazi
lo aby čestz toho jměl l
nemr ne Pro buoh, al
svatého Augustina an
iich řeholy. odpustil
opat, tehdyť jest řeh
15 ji imenovatí, ale ne
chudoby neimáte a tt
bylo, ale aby všeobe
i' vám to zbořil. Té
Františka neb svaté
20 jste ieho, ktož vám j
slúti chtieti než b1ý
tiem úmyslem ien s
jakož sem řekl, jen
ustavil. Neb buoh i
25 k ieiie dobrému a l
vpokrmu i v jiném
obžersťvemneb lh
k tomu buoh dušis
kochalaaktémužt
30 neb jen sám móž s
a odpuštěnímjeho
zapověděl člověka
ne svúmocí,ale bo
sám sebe nejmá ij
35 sě. A ten sě každý
zkazí,kakžkolíněk

Nadpis: bydlo přLbytek_ t kraší krásnější _ 3 obchrdnilo veš saět ochránilo, zabezpečilo
celý svět; dízlně podivuhodně; pot:ětřie vzduch obklopuiící zemi (aer); pochotný přÍjemný
_ 4-5 aečas... uečashned... hned, jednak... jednak - 7 čirý širý - 8 hemže (k hemzati)
hemží se; zlalmo va|em _ 8-9 ainné kořenie réva - 9 jabřadky ratolesti; útěcha potéšenl _
L0 zpořiezenie uspořádání _ L2 vyžle dtlth loveckého psa - 13 komonstao koňstvo; ande ono .,.
ozo (kratochvíl) jednak... jednak _ L5 pořddný (řádný), souměrný, ladný _ 16 sě sličně mají
rs rúšiechpěkně se oblékaií _ L7 zepsarrjl pomalovaný
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nestálýbyt, vyhnanství'
20 nihakežrujak;trtiti trvati _ 2| oiecvíc,nadále_ 23 bezfuldlé
zlébyďo _26 zajednofovnou měrou_36 hrdloollchkrálovských_37 žědisě tovžl_38 sě
jestprodlilo proďoužilo se
o SEDMI STAVU DUCHoVNIEHo

vsTUPNÍcH

SMIERNOST
Smiernost pro lékařstvie z1á nenie, a tiem by ved viece hřěšil, któž by i u potřěbu smiernosti nejměl, a téží pro chudobu. Pak-li by žádost byla upřiemá, Že
proto by ráďzdtáv byl aneb bohat, aby tiem hlédalvuole božie,služějemu snažně
poďé úřadu svého,ta smiernost dobrá by byla, ano svatý Pavel praví:,,Leč piemn
l lečiíemn lečcožkolivěk jinéhočinímy'čiňmeto ku chvále božie...
Ale licoměrswo jest vždy zlé;protož,cožsě koli pro ně děje' zléjest. Avšakžne
vždy jest licoměrswo ukázati sě lepším,než jest. KtoŽ chtě polepšiti jiných ukáže
do sebe viece, nežjest, dobřě iest uči'';ta nenie licoměrník. Lepíťiest' nežby sqým
zlým příkladem zkazil jiné. Licoměrstvoé iest chtieti slúti dobým pro svú chválu'
10 aby čestz toho jmělanebo rozkošaneb sbožie,a nebyti dobrym, iako slúti křeséa.
nem' ne pro buoh, ale pro lid, a křeséanskynečíniti;neb slúti zákonníkem z řeholy
svatéhoAugustina aneb svatéhoFrantiška neb svatéhoBenedichta, a nechtieti držěti
iich řeholy. odpustil-lié iest co proti řehole provinciál nebo ministr ákona anebo
opat, tehdyťjest řehola toho, ktožéji jest odpustil a proměnil, a po tom by měli
15 ii jmenovatí, ale ne po Augustinovi neb Františkovi nebo Benediktovi. Když té
chudoby nejmáte a toho spolu nechcete mieti, by ižádný neřekl, by co ieho obláštie
bylo, ale aby všeobecnébylo,neřiekajtež,by Augustinóv držěli zákon, ale toho, kto
i' vám to zbořil. Též když své peniezě jmáte, neřcěte, by byli z zákonz svatého
Františka neb svatéhoBeneďkta; tenťi rafijlg svéneďá mieti, ale toho menujte' Že
iste jeho, ktož vám iest ustavil jinak než oni. Toé jest pokrytswo licoměrné iiným
slúti chtieti než býti, abyv tom čestjměl a přiezen a úžitekna tomto světě. Ktož
tiem úmyslem jen srím pro sě drží smiernost, nebude odplaty dobré jmieti. Neb
iakož sem řekl, ien tehdy jmá odplatu, kdý jest pro buoh, a tak, jakž jest buoh
ustavil. Neb buoh jest tělo pro duši swořil, aby ií služilo a pomocno bylo přijíti
k jejie dobrému a skrzě ni vzešlo k témuž.Protož tělo má duši potřěby bledati
vpokrmu i v iiném pohoďí zdejšíem,abyani přielišn;ýmutrpením ani přielišným
obžerswem neb lhostaiswem mďá byla neb obtiežena hledati boha. Neb iest
k tomu buoh duši stvořil, aby boha }rledala,naleznúcieho sě přídržalaa v něm sě
kochala a k témužtělo přivedla. A iakožjen sám buoh má zabtti,cožchce, azÝ'aziti,
ao neb jen sám móž swořiti' protož ničehožnemáme z|<azitÍani zabiti, jen kázaním
a odpuštěním jeho. Němé tváři odpustil nám zabijeu, avšak ne bez potřěby; ale
zapovědělčlověkazabiti,ien poďé práv ustavenie.Protož súdcěsúdiecpoďé práv'
ne svúmocí,ale boži,zabijejízlé,nebo on jest to ustavil. A jakožjiného'taki ovšem
sám sebe nejmá ijeden zabiti, neb ižádný nenie ďužen jiného viece milovati než
35 sě. A ten sě každýsám zabíjie,ktož přielišným utrpením aneb díelempřěs moc sě
zkazí,kakžkoliněkteréomluví přielišnézapálenie v náboženswía iich sprostnost.
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Nadpis: smiernost střídmost (sobrietas) _ l ved, oeď (z oědě 1. sg. praes.) zajisté 2 upřiemý upřímný - 3 aby hlédal aby dbal - 4 úřad povo|árú
6 licoměrstao licoměrnost, přetvářka _ 8 lepí lepší - |o sbožiemajetek _ IL zdkonník řeholník - L3 odpustil povotíl'.,proaincirÍl představený kláštěrůjedné církevď oblasti (provincie);
ministr ztÍkona představený řádu - L6 oblóští zvláštní, soukromý, osobní _ |8 zbořil porušil - 19 raf,íjka pisátko; nedá nedovo|i - 23-24 jest ustatlil ustanoi| - 27 lhostajstao rozmařilost _ 28 přídržala sě dtže|a se - 31 oďpuštěnímdovolením _ 32 ustazlenie ustanovení - 34
nejmd ijeden nemá žádný _ 36 zapdlenie.zápal, horlivosÍ' sprostnost prostota
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PÁNÓM
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Skonav řečo jerarchí pÍvé'jlžo druhé mluviti budu. Neb jakožprvá povzdvíhá
nás k bohu a drŽi při něm, když jako súd vydáme' co kdy máme činiti, a vieme
mnoho těch věcí, pro něž se zapálíme u milování boha, takéždruhá vede dolejší
a táhne k téprvní.
I jsúprvní andělév tédruhéjerarchí,ještolatině slovúDominaciones) jako by
ř.ekl Panující,neb zpósobem božímněkak jako panstvo mají nad nizšími.K tomu
kuoru stav světskéhopanstva móž byti připodobnán' neb má byti vzpanilé mysli,
lacinéhonevážedraho a víecedobréviňe drážea nelituje víecedobréhopro méně
dobré,a má mocně panovati' ijednése nepoddada neslíčnosti.A tak z toho pořádu
najprv a zvláštějsú:ciesai jelikožke všemusvětu' kriíli k svym zemiem' páni menší
nebo většív svých panstvích;protož,cožéjedněm řku tuto, to neb podobnék tomu
každý rozuměj, jako by jemu řečenobylo, ktož kakémá panovánie nad kým, ač
i malé.
I řku najprv,žekaždý pán mí pílně to znamenati a jmieti zato, že chce-li
k bohu, má jíti zřiezením božím.I jest to božie zÍiezenie,že jakožti andělé,ješto
Tróni slovú, jsú pod oněmi, k nimž jsme učenév svatémPísmě přirovnali, takéž
tito ve čtvrtémkóru, jichž podobenswie nese pansťvozde na světě, jsúpod Tróny.
ProtoŽ páni tak mají panovati, jakožje práva vedú,ale ne, jakž chtiec; neb ne oni
jsú nad právem ustaveni' ale nad nimi i' právo, avšakžmohú podlé práva některá
práva nehodná proměňovati a dobrá ustavovati s povolenímsvéobce aneb starších
z obce, úřadu svéhoprávem. A protož snad takéi slovú páni, neb jim toho přeje
právo; ale slušiejim to činiti s múdrostípro obecnédobréa s dobrúradú.A protož
slušnéj' pánóm Písma poslúchatia kazatelóv spraveďivých a býti rozumnu, jakož
jim i Šalomúnraď, řka: ,,Pos1úchajte,
králi, a rozumějte! Naučte se, súdce,ješto
súdítekraje zemské!Přichylte svoji uši, ještomáte pod sebúlid mnohý, a mílo j'
vám,že se okolo vás trú zástupovélidští.Neb dána j, vám od boha moc Najvyššieho' jenžotieževašichskutkóv a projde myšlenievaše,žejsúceslužebníciieho právě
jste nesúdili. Hrozně a skóroť se ukáževám, neb súd najwrzšív těch, ještojinými
vládnú,bude. Menšímbude milosrdenstvie pójičeno'ale mocnímocnémuky trpěti
budú. Neb neskryje se ijeden před bohem, ani se čievelikosti bóh báti bude; neb
6BB

