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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.

45

50

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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(naPlineno 49, Pl:
krimie 98 atd. k
osmislabičný ve:
&ení porušená.
slabikách.
21 swořiti r'
ČČF 3, 1944-5'
uchvaceno l14r j
M] cďs K_62
i prokniemul Tr
77 DeŽ Hk]Det
ně Fljš - 90 ch.
viec jmajúce ŠŘ
viece imajúce P.

Spor dušes tě

Spor duše
81a-88b; ie to
věrněii čtení ru
knihovna 4), Kr
s úvodrú stuďí'
V našem v
v níž rkp kolísá
m. rukopisnéht
žalostný(58);n
jeme, neuvádín
otištěnéz<
vydáníJP' při i
20 se mnú
- 23 dospělo J,
JP -30 zlému
vyžaduje rým
60 zořě] :
molena'. darn a
dym dam, oba
ruczY ohen (ri
119 Pozna
- 136 konjektu
a rkpe není_ 7
stala, všěchna
gfu mne oftal
fmrty fedu; aé
milá JP] fyla:
brtu (konec si
183 tém<
nynye; sprave
nl velréVýbt
tímtoL,eršenO
ptzywedlY mi:

di,

(naplineno
49' plinie l22) a slabičnér pak ir, yr, ri (sirdcern52, sridcem 54'nakyrmití, 97,
kňnie 98 atd. kromě jediného krmie 87). Zřejmé chyby písaře opfaveny bez poznámky.
veršje v K přesně zachován kromě v. 52,58 a |43, v nichž poďe rkpu M
osmislabičný
čteníporušená. - Jotace zachovávána a upravována všude v krátkých i v ďouhých
slabikách.
2l swořiti M, Zl |toría K _ 34 tit HkJ tu ,r<,ŠÉ,ty chybněFljš, o M chybí,tvuVašica
ČČps, 1944.5, 251 _ 37 věcší]wyetczy .rlí,uiechi I! podle rýrnu _ 52 věrným srdcem
uchvacenoM, Fljš, Šl] auernim firdczem ufuaceno 1( (usvaceno z .tl. 5I) - 58 kdyžto
M] cďs K - 62 v malé částky ň{] uumďe chaftim .I(, v mále částmi ŠĚ - 65 Kakož koli
i prokniemu] Tacofcoli i procniemu K, Kakozkoli ykazdemu M _ ?o chybí o I! je v M 77 DeŽ Hk] Des K, Děž chybně Šk'1ež Fljš - 86 na výsot] nauifoth K, na výsost chybně Fljš- 90 chlebe M] chele K - L29 Dai] Mai Kichybarubiktitoroz'la_t43 atěvsobě
viecjmajúceŠr1a tie uufobie uice gmaruceK, Aťyewezdy wfobye magycze M, a té v sobě
rofnníeK, c|rybío M, rozumně Pat, Fljš
vieceimajúcePat, Fljš (9 slabik) - 150 rozkošně ŠÉ]

tu.

S p o r d u š es t ě l e m
Spor duše s tělem, t. zv. prvď, je zachován v jediném rkpe NUK xvII A 18, fol.
8la-88b; ie to rkp pozdní a značněporušil původnítext. Přesto se v našíukázce dráme
věrněji čtenírukopisného než rekostruované qydání R' Jakobsona a St. PetÍry (Národní
knihor'na4), Kunctř L927 (ÍP). Paleograficky vydď St. Petíra ve sbFil 9' L93L'I34-L59
s úvodnístudiÍ' kde je dalšíliteratura.
V našemvydáď je vzhledem k době vzniku památky upravována jotace po sykavkách'
v nížrkp kolísá,a jsou odstraněny některépozdní hláskovéjevy rkpu: otiskujeme taéj'méj
m. rukopisnéhotaý, mý (56, 2L2)' tej m. tý (269\ k světiej m. k saětý Q02)' žalostnéjm.
žalostý(58);mukúm. mukou (2L0);o!še m. zlajše(205).opravy vydání JP, kterénesledu.
jeme,neuvádíme.
|-52:47-98;53-96:L63-2o6:97-|72_39L-454a173-284:47|-594
otištěnézdeverše
vydánlÍP,při čemž
v. LL3-L24 : 475-486JÍP.
20 se mnú]fe mnu duffle_ 21 Dušě vecéa pod. nmí a rkpe; doplněnopodle o. 16I a L89 - 23 dospělo JP] dofpyele' opr. ayžadujerým _ 27 obroval rŘp] obloval (,zlalchotlal,tzdělál:al)
JP _ 30 zlémui dobrému JP] zleho y dobreho, opr, ayžadujerým _ 3L činěJP] cryny{s, opr.
qžaduje rýtn
ó0 zořě] za tim z: rkpe: aya duffyczka nebozyczka _ 67 na kostely vložie]z rkpe zko.
moleno:dam a wlozym rra ko|teln v kostel vložieJP - 68 v hrob poloáe JP] polozye ychudym dam' oba veršeopr. pro rýtn _ 83 pro řěč JP] rzecz - 84 slotu] za tím zl rkpe whoruczy ohen (ruširým)
119poznachk soběJP] flamak fobye przyfedczy ypoznachzez-L23 védrcJP] powyedye
_136konjekturaJPf|emnubyďeryvmyela (arkpepo myelao. |37)_L39 sěrozpomeňJP]
o rkpenení_ 140 věčnýJP] t rkpe není- I44 mě JP] mye y fmrty _ 149-150 mluva s tebú
stala, všěchna chytrost mne ostala ÍP] me mluwenye |tebu ftalo wfechny me chytrofty
gíu mne oftaly_158 aéna počtě s smrti sedú Pelikdn LF 56, 1929' 239l at napocztye
fmrty [edu;aéna poctě smrti sadúJP _ L64 dávě JP] ya ftebu dawye - 167 rozom' síla,krása
mná JP] flyla rozom kraffa moge _ 168 zhynuly právě jak brla JP] zhynul fem prawye yako
bmu (konecsloz;a nezřeteln"j,)
183 témoci 'P] tye moz _ L92 zlémuJP] lzemu _ 238 lÍtzě ÍP] mukv - 24o rcrue JPl
nynye;spravedlivé7P] ygedne fpraweďywe _ 248 vin,aJP] gyegy wfychnu wynnu -25L že
ran veléVýbor] ya fem myel ran _ 273.274 kl'udí |sudíJP] klydy| fudcze _ 275 před
tímtoveršemO rkpe: wyetnyegye w kterem fye ime dyele duffy nalezly wtom fme gy fem k fudu
przyweďy mí;topodle zseršů
ddle O textu následujících('P 599-600)

:hové-9 přěpadl sá propadl
se,
)vall by - 21 zděla učinila_
23
i1{řicha z Lichtemburka,
Jana
:eřízahynuli v této době neoo29 přěpuštěniedopuštěnÍ- 35
váž| (3. p|. k viezti)
:1,3,"*y _
vuemovl 5I snidezemře| _ 52

-15lb (breviář abatyše
Kunhuzd'ější
zápisy, značněporušené'
*,-..o písníčeských;častěji
'1
3e{e!. Všechnyr,ydal paleo^-I'at)i rkp. 1(-ne bezvadně
nelyhornrje. Naposled v pře49-.sÉ).Tam i dalšíliterarura.
a- K. Horálek, SaS 8' 7942,
l, 1940,35n, znovu o poměru
yŠeKunhuq', k nížnátežel
m.
y Rádu 5,1g3g,14Bn (knižně
ým, ale slabičné/ se píše /i
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Nota ot pana VilémaZajíece
Zapsfutave třech rkpech Dalimila (srov.zde na str. 181):Lobkovickém(Z)' Fiirstenber.
ském (Fs) a Zebererovském (Z)' odkud otištěna v Jirečkově vydáď Dďimilovy kroniky,
FRB III' Praha 1882, 229-23L (Jir), a v litoměřickém rukopise Pulkavovy kroniky (PrzlĚZir)' odkud otištěnaGebauerem v LF 11, L884,302-305. Kriticky podle l, v edici Dalimi.
lovy kroniky Havránka a Daňhelky' Praha 1957, |77-179. _ Zďe za zák|ad vzat rovněžl,
ale s většímzřenímkrekonstrukci zněď původního;nadpis zPalkLit.Literatsa
při eďctch.
Jotace zachována a upravována všude v dlouhých slabikách, v krátkých slabikách
po sykavkách a po ř.
I.2Čechóm Z, PulkLit] óechow Z _ 16 toho Z, PulkLit| geho I, - 18 k tomu Z, PulhLit|
k tomu towu I, Fs _ 19 znovu PulkLitf z:jnech. o I, nowu Z _ 24 v nově v rovu jsi zavřěla]
jest v rovu zavřela L,Jír (chybně
v nově v hrobě Qsi dodd;aáGeb) zavřě|aPulklit'vnově
chdpe stŤě|ajako subst')'mnohos v roviech zawořila Z _ 27 Hyrůla Fs, Z, PulkLir] hynku r 3l jest Z, PulkLit]aynech.a L-34přeÚzat ze Z a PulkLit'tlynech,oL,Fs-37 sřekliFs,
Z, PulkLitl fczekli L _ 4l Čechy}r] ČechovéL, PulkLit, Z, Fs (opraomo pro rytmus' Ú.
zlerš6' |3)-43-44 vazú .. . taz,uGebf vážl .. ' tazíL, PulkLit
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