(Na souděJežišoz;ěoystoupíještěSpraaedlnost,Pravda, Milosrdenstoí a Pohoj; Milosrdenstzli hájí duši. - Závěr Sporu o rukopise chybi; neni pochyby, že dušena při,nluou Pann!
Marie j e spasenaprostředrtictzlímMilosrdenstzli,)
2 by abys _ 6 upíchdtrápí - 7 zbudúciaŽ pozbude - |4 zbrdnie sá brárú se - 15:
,,BoŽskévěci jsou předurčeny.. .,, - 20 ačjestliŽe- 2I benediciredobrořečte, chva|te_ 23
dospělo dokonale _ 25 čiest část- 27 obrooal poqfšil (k obr) _ 28 rozotnen.sÍtrí
rozumnost,
rozum - 3I-32: Věz, co čirúš,
a jsouc samo virrno, neobviňuj dušičku_ 39 oěhlasa véh|as,
sláva - 43 sbožiemaietek - 48 sdějiučirJ;m_ 5L-52 bohautěširadost uč'rním
Bohu
55 prázlě dobrYe,správně _ 57 rozchodi proniká _ 58 přě o žalostnéjv přeŽalostné;
_ 59 spořě hojně, silně - 60 aizi vidimi zořě záře _ 63 to měj za to to věz _ 65 utká potká *
66 prot!či sá proderu se, protáhnu se - 69 komonišsá chlubíšse _ 72 zrýaáš naříkáš'
teskníš- 73-74: Když zemře (tělo)' kam se (jeho) věci podějí,zda se mají pohřbíti s rúm?
(smysl: majetek s sebou do hrobu nevezmeš)_ 78 z:znirnajpřijmi - 79 zlzchdzalovznikalos,
vycházelos - 80 -s sě přimčalopřivléklo ses - 82 jakž nespáIíšabys nespálil - 86 rozpačna
rozpačité,zoufalé - 87 rady fádce - 88 ohrady opory - 94 d&lí sá hrďuje se _ 96 po sobě
za sebou
97 sprostněhloupě _ 99 ctnúdědinu čestné
dědictví,královstd boží- |o| nají (duál) nás
dvou _ Lo3 nesmieranemírnost,neumÍrněnost_ L04 udierá trápí _ 111 zacělo zajisté,naiisto 1I2 zles...dos9:ělo špatně jsi skončilo _ l2o ležezsě(duál) ulehneme - L23 neoědě le.
vlm_ L25-L26 stýščeš.,.nezíščeš
sýskaš...nezískáš_ |28 pohřebepohřbí -l29 ozlšemve
všem, zcela _ 1'30 ďrahně značně,hojně _ 13| plučišhloupě mluvíš(plkáš)- L35 pleskceš
(k plesktati) plácáš;pleščeš
(kplesfrati)pleskaš- L37 by prdaěkdybys ná{ežitě_ |38 nezbyla
óy neopustila bys - 140 žežže_ L42 sadu sednu si, poději se - L49 stala ustala - L50 ostala
opustila _ L55 člénkováčlánky, klouby _ L57 po radu pto rádce - L58 aťna počtě s smrti
sedúat se smrtí účtují(viz Pelikán LF 56, 1929'239) _ L6L nikake niiak - !63 aalpurti
čarodějnici _ 164l dopřávajíce si volnosti, zvrile (viz Pelikán l. c') _ L66 krupně sě mele
hrubě se mele, špatněse dďí - |68 brla suchá větev
173 túhasě skydežalostse setkala- t75 zpudi . . .oztrudi zapudila. . . ztrápila - !77 kročť
vykročila _ 178 okročizastoupil (cestu) - t87 stydkúhlinu stadené.'zesťyďé té|o- l89 břěči
zvučí - t9L učiň zlzdoru odporuj _ 200 nedospášzrÍ
nedospěvšL_ 202 zszťleše
vzdycbla203 ktaúcie kvetoucí _ 206 dosěhó rnne dosahuje ke mně - 207 otjieti odníti; přič pryč2o8 bydlo příbytek _2I2 koji sá utěšuji se, naději mám-2|6 schovaj zachovei -223 ač
-224 nerozlú,píš
nesstúpišjestliže nesestoupíš
nerozbiješ_225 chooati zachovati _227 slib
zaruč se - 230 by hotooa by|a ochotna - 2jL zchopi sá vzchopila se _ 235 na tně slušiepatÍ1
mně _ 238 lécietestrojíte,nastražuiete;núzě tápení _239 zdchod drdhykolec cesty - 240
(spravedlnosti).25Lz:elé
srntÍhyštávy
mnoho-253 žixótektěIo;brocenzkrvaven -256 socha
kttl:,prdny bičovány _ 257 smúcieš
sá rmoutíš se - 258 zatnúciešsobě zarmlrcuješ se - 260
zsšicknudesět cetou desítku,všech deset_265 v plucě v pluku' v šiku _ 268 klekce klepe,
bije _ 269.270: ten, na jehož duši se peklo těšiloa s námi se dlouho radovďo - 273: nám
se děje nespraveďivě _ 274 ny lás - 276 poprava soud - 278 milosrilným činemmtlostdné

N o T A o T PAN A vILÉMA Z AJIECE
Ža|ozpěv nad smrtí českéhošlechticeViléma Zajice z Valdeka, zabitého roku l3l9,
zaujme procítěnostíi pojetím hrďny jako záštity Čechů;jeho smrt je kladena za vinu
německým nástrahám. Vypjatým vlastenectvímse Nota blížíDalimilově kronice.
Žďej, česképokolenie,
škody' jenž se stala nénie:
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Ia'Milosrdexstz'lí a Pokofi Milosrden.
chyb,' že duše na přímluau Panny

sšelctný pán' Vilém z Valdeka,
přietel českéhojazyka.

Íe - 14 zbrtínie sá brárú se 15:
Jenedicitedobrořečte, chvalte _
23
o.br)_ 28 rozomenstaí rozumnost'
iriňuj dušičku - 39 oěhlasa věhlas.
rdširadost učiním Bohu
58..přě o žalostnéj v přežalostné;
}neJza to to věz - 65
utkd po:ťxá-

Tak žalostívěpohřiechu!
Jehožčestvšě Čechy jmiechu,
a všepro svúpravú vieru
a cizozemskúz1únevěru.
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Přěpaď sě mečzemě české'
jenž tupil hlavy německé'
na všě strany Čechóv bráně;
škodaČechóm iest v tom páně.
By Čechyprávě věděli,
co súieho škodúvzěli'
teprv by právě pykali'
k bohu toho žalovali.
Ti' ještojsú rádi tomu'
snad pohřiechu přijdú k tomu,
že by jeho na pomoc znovu
vykopali rádi z rovu.
Zlá příhodo, co si zděla,
co-lis toho získu jměla?
Co šlechetných pánóv střěla,
v nově v rovu jsi zavřěla!
Žlebského Čeňkamladého,
Vartmberka hrdinného'
Hynka Húsku spravedlného
a Viléma opÍavného.
Pravé božiepřěpuštěnie
nad českymi pány nyníe'
jenžsě jest pohřiechu stalo:
daj bóh' by to již přěstalo.
}iž všě cěsry otevřěny,
jenžbyly wrdě zavřěny;
donidž Zajiec křěpek bieše'
na všě strany jich střěžieše.
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Pro to súsě Němci sřekli,
svá tenata súpolékli,
v nich Zajiečka zaffattk,
abv v Čecháchrnocni bvli.
Čechy,račterozuměti,
to za pravú pravdu jmieti:
lstívě vám tenata vazu'
chovajte sě jich' vám raz,a.
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To ten ctný pán, Vilém Zajiec,
vždy bránil Čechóv náviec
po všě časykdež moha:
ProsmeŽ zaň všickni boha!
Když dorosti Zajiečenci,
budú s nimi v hoři Němci'
ot nichž pan Vilém snide
a v zemi pohřiechu vnide.

_ 9 přěpadl sá propaď se,
2 nénienyní- 3 sše/zemřel_ 6: iejžctili všichni Čechové

ztratil se _ L3 prriaě správně, náležitě * L5 pykali óy litovali by _ 2l zdělaučíni|a _ 23
střěla zahubila _ 25-28l, šlo o české pány Čeňka, syna Jindřicha z Lichtemburka,
Jana
Vartmberka' Hynka z Dubé a Viléma Zaj7ce z Valdeka, kteří zahynuli v této době nepo.
koiů v Čechách _ 28 oprazsnéhosprávného, pol'ádného - 29 přěpuštěnie dopuštění - 35
donidž dokud - 37 sřekli se spikli se _ 38 polékli políčili - 43 z-lazú vážI (3. p|. k viezti)
. 44 raz'u radím - 46 nciviec nejvíce _ 49 Zajiečenci synové Vilémovi _ 5L snide zemře| _ 52
zlnide vešel

Poznámky

ediční

Kunhutina modlitba
Rukopis neistaršía nejlepšíNUK vII G 17d, fol. 146b-151b (breviář abatyšeKunhuty _ I(, viz fo|. 146b na obr. č. 24), ze začáú<u
14. století;pozdějšízápisn značněporušené,
NUK XVII F 30, fol. I33a-L35b (M; rkp. nejstaršíchmoďíteb a písníčeských;častěii
zde uvedený viz str. 1l0) a NUK xII F 9,fol.80b (Z; jenzačátek).Všechnyr,rydďpaleograficky A. Patera, ČČit'tso, 1882,1|6-122(spopisemrkpuK-Par); rkp. /(_ne bezvadně
- V. Flajšhans,Nejst. pam.' L52-L5s (Fljš); přepis u obou nevyhovuje.Naposled v přepise A. Škarka,Neistaršíčeskáduchovnílyrika (Památky 6, LgLg-Šk).Tam i dďší literatura.
O veršovéstavbě R. Jakobson, Slavia 3, L924-5, 272n a K. Horálek, SaS 8, 1942,
58n; o poměru k Lauda Sion Sďvatorem P. Trost v SaS 6, 1'940,35n, zno!'rr o poměru
k lat. přeďoze tyž v SaS 11' |948-9' L62ni o knihovně abatyšeKunhuty, k níŽnáleŽel m.
j. i breviář abatyšeKunhuty (v. zde stt,2|2) J. Vilikovský v Řádu 5, 1939,148n (knižně
v Písemnictví českého
sďedověku, Praha 1948, 26.40).
Rkp K je psán pravopisem primitivním, předspřežkoqfon,ale slabičné/ se píše/i
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