jmievala,
ila?
dš,
pomníš...

ttajá, nebožička,
ze všěchžen
ěla jsem jedno dietě, i tož jsem
řě, toho isem v sadu umřěvše
il' žalostk žalosti přičinil, mě
tu o svémďetěti všeckopořád
jměla, pro ňežtojeho u moře
čě takévše pořád praviti, kak
žtořěčoba poznasta, ežJudáš,
lenu pojal. V tu hoďnu počě
:ščastnnnic jiného n".'ňe;it
y po světu choď, veliké ďw
tchav,vstav i šel k Jezukristrr"
n potom' Jezukrista proraďv,
i; z,žasši
sáuleknuvši
se_ 4 aztrhši
řás&'sáulekli
se- 13osudienádoba
,y_ 22pronésti
oznámiti
n choďla
'ědinu
dědtctvl_ |o obóě však_ t2
sowa; mněný domnělý _ 19 súdče
ý jako štěně proklaté
Doskubeštlpne
úchřadnou _ 40 cútieci obtič oo.
14 k ňemužponúcal k čemuž po3 po kobě podle přání, ke zdaru
|- 66 nebratru nepravému bratru
na vzala
y * 80: pospíšiv si se sqfm odastavila se) - 86 zkřěnuzs zkřeh,o s!é;nřiedě po svém způsobu ) -1|5 zlámá natážka na vymře1306 _ l04 nénie nyní - lo5 pří-

Ío7 s1nYáctavII.;
L06 PřěmyslaPřemyslaOtakaraII.wznýchkrdlóa příbuznýchkrálovýchoruk Yáclav IIÍ'; kak ho syn jak jeho syn (věta v1povídací) = 108: pobyli na' tomto
rvětě- l10: začav štědře a udatně _ L|I postaten mocný _1I2 užiti rúti užitek _ L13 sniti
(totiž se světa) zemříti _ ll4-LL5 kakž koli. ', z:šakžač... přece _ LL6 proradné plérně
Němci- ll8: zrado, vim že nic nepomineš - 119 oplyneš utopíš se' zhyneš
|22 stlal soú lsěc připravoval _ L23: vŽdy usiluje o horší a horší _ L25 přěbjll přešel |27 otňadžoď<ud - |30 olasti oblasti _ L33' L35 jako téměř, takořka
L37 přělest lest _ 138 cěstujě nepřěsta bez přestání cestovď _ L39: až došel do města
l44: ten i onen 0eden i druhý; Pilát i Jidáš) byl náchylný _ 146: jakmile se dďi do řeči |47 soběsě sl'úbištaza1rtbtltse sobě _ |48 by mocen dxoru měl moc nad dvorem _ I49 komora
poklad, pokladna, důchod - t5o střiepňu péči- 15 1 poaědě povim _ L52 by olada v|ád|
|55 oyněde vyjel si _ 157 tdy tehdy.' ačile v tu chvíli, právě _ l58 o krokot v zralost
- t60 lacno snadno dostupné _ L6I pro noainu pto novost _ L63 l,wbši milejší (imenný
tvar) _ 164 doňadž pokud - 166 z:čězřieti počal se dívati - 17l: zachtělo se mu ovoce
_|72 ssiestisesednouti (s koně)_ 174, sotva mu to řekl, auž- L7{>:jako ten, kdo je ctiŽádostir"ý_ |77 hospodě pánu - 178: a tomu' jenž je mu po vůii _ t8o bez měna bez míry _
18| uzem vzav -1.B3 na oddu na hádku - |84 požitý staý, letiqi - 189 a kéž zďalí _ t9l
netlačíneníči_ |92l on (Ruběn) málo toho řekl - 193 o'n a on' (Jidáš); protče protk|' pto.
boď - 195: myslí, že se ÍI}nouvázal cepy (že jsme si rolrri) - 196: tak nadutě promluviv
kdyžt, jesthžei nótjato neodňato _2o4 snide
20| an a on @ilát) _202 nice uc_203
zemře - 205 příde připadne
209: viz, jak se co kdy sběhne_2ÍL čúštottŽ_2t3z lapaje (uchvacuje)' iak může'
maietek
2L9 hospodnie pánově - 223 jedno jea - 224-225 alada. ' . krada (srdce) vládnouc' . .
berouc
229: čln byla wá mysl tak zaujata - 232'. jiclnž si dychtivě žádáš _ 233 dědíš dobýváš 235k domudom.tt
239: natáh| na sebe léčky- 24L složenúpřipravenou -244-245 kakž'.'ošakžtřebaže...
přecr; aelé veliké - 246 leč'. 'leč aé...ať_ 247 zaz:ševŽdy _ 248 to prtiaě a to právem - 249: že
neála v dobrém postaverú (situaci) .250 sě jí' nemilil nelibtl se jí, nebyl jí milý _ 25t jinama
clýIil jimmsměřoval
252 nesp,úci nespíc- 260 dřeaní dřívější_263: a proto naň více pamatuješ (myslíš)
nežna mne
Passionál:5bezděkyptoavtií-Bpoznasra(duál)pozna1t-I3přijetnphjav;proradiozradiv

Poznámky ediční
Legendao apoštolích
odkazy na literaturu o této legendě i o dďších památkách oddílu Duchovní epika
uváď Jakubec,Děiiny I, str. 83n. Srov. i poznámky R. Urbánka' Legenda t. zv. Kristiána,
7947,I. díl, str. 204 a podle rejstříku. Na nové obievy zlomků legend' rozšiřujícÍ
PÍ91ha
texťydosud známé a doplňuiíď je zlomkem legendy o sv. Silvestru papeži, upozorniJa
E. Urbánková, Nově objevené stč. zlomky v Národní a universitní knihovně v Praze,
I,1953,str.46-48.- V celémtomtooddíluje jotacezachovánaa upravována
Českáliteratura
všudev slabikách dlouhých i krátkých.
Mus. 1 Ac 49 (u Geb. lpĎ; vydán
v. 1-156 je jeden list, zvaný zlomek Šafaříkův,
pďeograf.oa Šďarta v ČČrvr2L, L847lL,296n a od Flaišhansev Neist. pam. 158 a 160'
vpřepise od Šafaříkana uv. m. a ve Výboru II' 1-6. _v. L5,1-232je horní půlka jednoho
listu (proto čťyřikrát 19 veršů s mezerami), zvaná zlomek Durychův' vloŽen v kodexu
14 - Yýbor

z česlrélitelet.uly
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Národrú knihovny ve Vídni é.4002 (u Geb. ÁpD); \rydán mnohokráte, paleograficky F. Men.
ókem v LF 6' 1879' L4o-L42 aY . Flajšha.sgury Nejst. parr. 162,v přepise ve Výb. I'LL43-6.
oba jsou zbytlqy jediného kodexu, psaného spřežkovým pravopisem nejstaršíhotypu
(doklady níže);slabičné/' r píšídůsledněy/'yr (pylney 5, tyrpiel 95, pyrwe 227 a j,)' adv,
když(to)' hdež(to) asimilovaně s gd' (gdjls 6,22,36 a i., gdyÍto 30, gdes L0' 76 a i,,
sdeíto 67 atd.)'i před souhláskou označujíg, ale k předcházejícíslabice přidávají pak častoy
(takay gho 3t' oy gho 37, zzie1 gmu 99 atd.). Už|vajlďalektického ňi (spojka i_ La a ).
7 bez (všie h)any Ryš] bez přÍhany ŠaÍ,Fljš,a rhpe lze čístijm bez . ' . any - 9 (zvěs)tu
jenz_20k smrti ]K zmyttye_92zeměVýb]z.emt
Ryš] svój Ša/,zneslVýb,orhpe
čitelné
rhp, Šaf- 129 smrťú]zzmyttyhu- 170 natoRyš] arkpe nečitelné_l89 nevzvěděl] F/7T
clrybněnezwiedyel; tof zl rkpe lze čístto i co - 202 Tolik] Tďik
Seslání Ducba svatého
Zlomek v Mus. l Ac 50; vydď pďeograficky L. Dolanslcýv LF 2Q |893,379-382 aY,
Flai štransv Nej st. parn. L72 a t7 4, v přepise s doplněním ztracených míst vydán V. Harrkou
v ČČrvr3, L829f 3'67-69, dále ve Výb. I, 178-180 a Flajšhansemna uv. m. Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích.- Je to pravá polovice pergamenového listu, rozřezaného
na sedm proužků, z ric|tž pátý chybí, takŽe |e třeba doplrriti text skoro v kďdém verši;
zde přejlmáme rekonstrukci Flajšhansovu, pokud nerú jinak označeno,k staršímhledfune,
jen pokud ie toho zvlášétřeba. - Zlomek je zřejmě z kodexu jiného neŽ zbytky legendy
o apoštolích,ďe pravopisem se s nimi shoduie ve všech qýševyznačenýchznadch (gqyrtwe
40' zzyrdczem 44,gdes9 a j.' neygmamy60' píšehi). - Ye v. l-52 je rekonstruován zpravidla
konec verše(kromě v. 1, 3, 7-8, 10-16,20-2l' 25 -28' 29 -32,37,40-4|' 48 a 52),ve v.53|o2 na začátc(chveršůněkolik písmenpo prvním písmenu nebo po prvních dvou písmenech kromě v.79-82' kteréisou zachovárry celé.
2 To j,ltoy ťkp,Tot chyb, Fljš_8 Všelikryžrhp'Výbl Všelikéžchyb. Fljš - 17-18
vzpá|y - skály Ryšl chybějíci tnista Hanka doplňuje vz Ponty _ porty' Výb vz Péle _ vele,
ale o rhpe jasně wzpa,.._25
kto rĚp] kdo chyb. Fljš_3o popovstvie Ryš] prvenswie
uýb' . .. (o)zztwie rÉp, .ovstvie Fljš _ 32 všicci F/.lš] mtlá Výb' chybí o rkp - 47 na všě
rhpj na vše chyb. Fliš _ 55 a ti sú také F,š] a bychu takéHanha - óo Čili snad Fl.1.š]
čili
dost Výb' čili že Hanka _ 72 pytal pytá Fljš - 77 snažně rkpl zznadnye chyb. Dol' Fljš _
87 ú'iš]tt|ž Fliš' o rhpe ch1bí_ 102 Že sě s Ryš] ž' sě se F/lš,'s z ' .. rkp
Legenda o Panně Marii
Zlomek složený ze dvou prouŽků byl obieven r. 1855 a 1878 v Kapitulní knihovně
pražské,n1míie nezvěstný (byl v majetku Paterově). Vydal paleograficky A. Patera v ČČrusa,
1879' 118-120 a V. Flaišhans (nepřesně) v Neist. pam. 168; Patera téŽ v přepise (nevy.
hovujícírn' jeho zřejmé nedostatky opravuieme zde bez poznámky). Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích.- Pravopis zlomku je obdobný s pravopisem zbytků legendy
o apoštolích'ale nenl s nÍm totožný.
3ssobú] z'znbu(Fljšchyb.zzo|u)-5ssv.ým]zzvim_ 17čsti]chzcty(Fljšchzcety)25 védé' ž, Pat,l !7yedys rkp _ 27 nám] na tkp, Pat - 60 cháně] Hranye _ 64 iedinému
Par] iednemu Qeiliný aeršsedmislabičný)
Pilát
Zachovartý zlomek z vypravovánÍ o Pilátu !e většíhorní po lovina jednoho listu, Mus.
1 Ac 52. Vydď paleogrď. L. Dolanský v LF 20' 1893,375.379 a V. Flajšhansv Nejst. pam.
178 a l8O;vyhovujícíhopřepisu není (posledrríve Výb. I' L75-l78). Literatura uvedena
v poznámce k leg. o apoštolích.Mísry chybí po&ltečninebo koncové písmeno (list byl přeřÍznut na tři časti)'ďe lze je doplniti bez pochyb; proto neuvádíme taková mlsta.
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19 městem] mízz
takl . d tak r&P, a tak I
čteHankaaVýb...ř

Jidáš
Z vypravovárú o
a to těsně po sobě iď
v ktášteře drkolenskén
V. Flaišhansem vNeil
k.u zde vyobt. č.22
CCIv1 62, 1888,97
(
"
naposled v Ertlově
legendě
k
v poznámce
str. 155-157 a 158o Jidášovi ie totožr
zbytků legendy o a1
b
1 a iadyž č(úš
prsierad (snad třebc
Pat _ 63 (život)] o :
tažePelikdn, těže N
iho ne(rád slovy)] 9:

tn.oohokfáte,paleograficky F.
MenW.,l62'v přepiseve Výb. I'1743-6.
p.:::!i'em nejstaršího
typu
t:.oyT
>'.tyrptel95' pyrwe 227 a j),
aáv.

.i_!::fd?|,: 30,sdes to, z6 a i.,
přidávají
pakčastoy
*3!ll1ď:|!"
Kucl(eho
ňl (spojka

i- 14 a j).
lze čísti
jen bez . . . any - 9 (zvěs)
tu
l\ zanyrťye_ 92 zeměVýb zemi
]
e nečitelné
- l89 nevzvěděIl
.F,š
lTalik
nskyv LF 20,Ig93,379-3g2
ay.
ztracenýchmÍstvydán V.
Hankou
rsemna uv. m. Literatura uvedena
lergamenového
listu, rozřezaného
pllutl text skoro v každém
verši;
rakoznačeno,k staršímrileďme,
dexu jinéhonež zbytky legendí
1se-vyznačených
znacích (myrtwe
I-52 ie rekonstruován zpravidla
32,37,40-4I,4ga 52),ve
v.53_
u nebo po prvnÍch dvou plsme.

19 městem] mizztem _ 38 a sen Výbl -zzen _ 50 až jho] a-gho rkp' až ho Výb _ 54 ot
tak] . d takrkP, atakVýb - 95 hodinú] hodynu hodynu _ 106 mateři iho dějú Ptla) odc|lylně
čteHanka aVýb .. . ři iho děvu vila, v rkpe jsou spodní čdstipismen odříznuty
Jroas
Z vypravovánl o Jidášovi jsou zachovány dva listy téhož pergamenového rukopisu,
a to těsně po sobě jdoucí. První z ruch, zde v. 1-93, ie nahoře zčásti odříznut; byl nďezen
v klášteředrkolenském A. Paterou r. lB87 a vydán jím pďeograficky v ČČM 62, L888,94-97 a
V. Flajšhansemv Nejst. pam. 182 a 184. Druhý,celý list,nalezený jižt.1829'ie v Mus' 1Ac 51
(víz zde vyobr. č. 22).Yydán paleograf. J. Gebauerem v LF 5, 1878, příl. 19-22' A. Paterou
v ČČrvr62, 1888, 97-1oo a V. Flajšhansem v Nejst. pam. l84, 186' l88, v přepise častěji,
naposled v Ertlově Čítance pro lryš. třídy střed. škol I, 1910, str. 5-9. Literatura uvedena
jsouvzatyz rukopisuMus. III D 44'
vpozruimcek legendě o apoštolích.-DoplňkyzPassionálu
str. 155-157 a 158-159, otištěny v ČČrvr 62, 1888, 87-89. _ Pravopis zlomků legendy
o Jidášovi je totožný s pravopisem zlomku o Pilátovi a v základě stejný s pravopisem
zbytků legendy o apoštolích.
Lajadyžč(úšbydob)ylaRyš]aiadysch.'.ff...yla(Fášradys,chyb.?)_16přikrad]
prsierad (snad třeba čisti c m. e) - 50 si země Pat) zz . . . ie - 51 stojieci] (zzt)ogieczye
Pat _ 63 (život)] o rkpe mezera _ 77 bra sě Ryš LF 76' 1953' |20] tas zzie rkp' Pat' Fljš.
tažePelikdn, téžeNoatik, Ertl - 88 oživi] otsiwi - 92-93 Člověk (pak poláv hadovi), popudi
iho ne(rád slory)] 92 jen Ct:zj.owiek, 93 popudy gho ne ' . . d z. . ., doplň, Peliktinem a ost,

ýó] VšelikéŽchyb. Fljš _ 17-18
ltý - porty, Výb vz Péle vele,
j!-n9novswie Ryš] prvensMe
a
chybía'rkp _ 47 na všě
-Vý,b.,
nanka - ó0 cili snad F/7š]
čili
rnp1zznadnye chyb, Dol,
FIjš _
s2... rko
; a 1878 v Kapitutrí
knihovně
teografickyA.Patera v ČČM
sa,
8; P11ra. té'Žv přepise (nevy'oznámky). Literatura
uvedena
rý s pravopisem zbytků legendy
chzcty (Fljš chzcery) _
Y |'Y]
chráně] Hranye - 64 jedinému

jednoho listu, Mus.
.-polovina
9-a V. Flajšhansv Nejst. pam.
175-178).Literatura uvedena
loncové.
písmeno(Iist byt přerrmeEková místa.
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