a, creďdisti.
ret crediderunt, alleluia.
;ejeho,
ho.
siaveni,
tčení,
IU,

iomu.
Lejduod vás,
dce vašeho,
Lchasvatého.
tora, kantora; Et aalde. '.A časně
pěv kněze a sboru_L postúpajte
přešla sobota, Maria Magdalena
' aby přijdouce pomazaly Ježíše.
n po sobotě přišly k hrobu, an iiŽ
-l4: překlad ve v' 27-24 _
L? sobě
nás _ 37-39:, překlad ve v. 40.42
1,vesel se, Bohu ďky vzdávailc _
.65 překlad ve v. 66-7l _76-79:
'va, přijď, svaých koruno - B0 zvsi - 88-93: překlad ve v' g4-ó9
nímž zástup svaých prochází se
'uti - ll8 setříti zrttčitj_ I23.L28:
rilovďi Živého, milujme i mrtvého
J35-l40) - I4O zmažme pomažme
l smi požtidati odváŽí se poŽádati,
i 16,6) překlad ve v. 156
\ ptajte se vyptáveite se, hledeite ,'86
do saěta do svítání _ l88 sralati' naiíti _ L97 truditi trápiti los' láska: laskavost _ 2O2
zl boů nastala příchodem KristovÝm
|'9-226:!ež1ši, naše spáso, lásko
aká dobrotivost tě pohnula, abys
tl smrt, vysvobodil nás od smrti
6I pyč |trufu kořeni byliny _ 263
- 272 hubená bildná,
ubohá _ 273
nadjidechnašla jsem _281 práaě
ov.v. 290-29t) - 292_294
Jan 20,
I vezmu (srov. v. 295_299) _ 296
žíceže ve|ice touŽírn, trápím se
.3|5 netlačnešlap_
316: aťti ne(na věky) věků amen _ 329 žtidný

ŽádoucÍ,milý - 330 zezři vzh|édnj_ 337-340: Hle, kámen, který označovď hrob, jest skutku
odvalen.Místo zabezpečilivojá,ky, ti jsou pryč a místo je prázdné (srov. v. 34I-344)
-344 ostřiciuhlídati-366 ano neboť-375spíšerychle-378 nastojtehle-385-386: Ach
spasitelIsraele, jetů se nebál smrti (srov. v. 387-388) _ 389-390: Ach, spasitel Israele,
jenžochotně trpěl (srov. v. 391-392)_393-394: Ach, spasitel rsraele, jenŽ pokorně podstoupil smrt (srov. v. 395.396) _ 409 na dlúze dlotlho _ 417: Rabi, coŽ znamená Mistr
420-423: Nejprve samo (mé tělo) vzalo na sebe úděl tělesný tím, Že podstoupilo
obecnounutnost lidské přirozenosti_ 424 zaoěrnézajiscé-428: Svatý BoŽe! - 43L-434:
Toto tělo dřívějšímunepodobné,toto tělo je neporušitelné,ježdo nedávna bylo poddáno
utpení, jiŽ nebude zničitetré_ 435 zacelo najisto _ 439: Svaý mocný! _ 44L hřichuoo
neomylnýhřlchy neoklamatelný _ 442-445: Proto se mne nedoqýkej, ani dále nenaříkei.
Řekni,abyšlido Galileje a shlédlimne Živého_ 446 neroďsedotýkati ledorýkej se - 450.451:
Svarýa nesmrtelný tsože,smiluj se nad rrami; dále místo porušeno,pravděpodobně něco
vynechánonebo jsou da]šíveršenesprávně uspořádány _ 452 neroď se mútití.nermuťse 456-457Llsk.7'47l odpuštěny jsou jí mnohéhřichn neboť mnoho milovďa _459 zbožie
majetek_ 462-463: Děkujeme ti pro velikou slávu wou _ 468 odpuštění
beru loučím se 470neroďplakati neplač_ 472 útroběsrdci - 478 toliko tofik - 483: již tě zbavil smutku 486kazujiťkáŽi, přikazuji tt: by poaěděla abys pověděla
494-495 |an 20,|7: Vstupuji k otci svému a otci vašemu,k Bohu svému a Bohu
vašemu,aleluja - 496-499:překlad ve v. 500-503 _ 506 zlcelejistě _ 5L4-521: Zajisté jsem
spatřilaPána svého,kterak všechnohříšnélidstvo nebojácně vykupuje. I zaradoval se duch
můj,že nás navštívilpravý Bůh. Smilui se, snrílujse, smiluj se, ry právem naz1ivanýpočáteka konec,jenžjsi vstď z mrwých, dej spásu sqým Čechům,aleluja. (srov. v. 522-529)_
532 oypraaiti vypověděti _ 537 přimiž přijmi - 538-552:.srov. v. 553.564 - 546: překlad ve v. 559 _ 547-548: Viděla jsem hrob Krista Živého a slávu z mrtqfch vstalého
(srov.v. 560.561)- 549: srov.v.559-56I _ 550-552:(Viděla jsem) svědky andělské,šátek
a roucha; vstaléKristus, naděje má, a půjde před srnýmido Galileje (srov. v' 562.564) 562obinuliovinuli _ 572 klidi se děje se, dďí se _ 573 otima (duál) vám _ 587 obinuli ovinuli
609pochopila uchopila _6L2 syna plakati oplakávati syna- 617 přičinila přidůa_626
_ 629 plodiš buďš - 64L neozdobnl nepěkné,neslušné- 644 podobná pravdě
baješžvaruš
podobné_ 647 ztryzňovtin Úýzlén - 648 smysl rozum - 649 by mohl aby mohl _ 654 sme
samauiděla (duál) jsme sami viděli _ 662 nepochorÍrí
nechytnou, nedostanou_ 663-665:Yidlte' drulrové,hle prostěradla a šátek, avšak tělo nebylo nďezeno v hrobu _ 672 ryčíte
křičíte- 674: však mne k tomu nedostanete- 681-opatřiti uviděti _ 694 nepodobntine.
podobná pravdě _ 695 hubend ubohá, bídná - 702-705 Luk. 24,6..pokoj vám, já to isem,
alejuja,nebojtese, alejuja, aleiuja - 706 neroďtese btiti nebojtese - 710 neroďtese domníoat,i
nedomnívejtese _ 7L2 blud pře\lý obluda píišeru_ 7L3 ohmahdomaká - 7t9 ztiehni v^áh.
li - 722.723 podle Jan 20,25:,YLožsvou ruku, ďejuja, na místahřebů, alejuja- 727 že tě
žeťje - 728 neroď ójíti nebuď _ 73o lan 20,28:,Pán můj a Bůh můi, alejuia - ?37.738
lal 20,29: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení,kteříž neviděli a uvěřili, ďejuja_743 prtiaě pravdivě, dobře - 747 ztimutkoaézánnutky; odjati srdce vzati ze srdce

HRA vEsELÉ MAGDALENY
Z jinýchdramatických skladeb staročeských,aéjiž velikonočních(hry pašijovéapod.)
nebo jiných (hry vánočnía pod.) se dochovaly |en zlomkovité úryvky. Z nich zvláštní
pozornost vzbuzuje hra s biblickým námětem o Marii Magdaleně, a to sqimi vloženými
zpěvy rázu zcela světskéhoa nepochybně lidového původu. Patří - steině jako Mastič10r
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kář, s nímžje asi soudobá- zřejměk pozdějšímu
vyvojovému
stadiustaročeského
dramaru,
kcly čeština
zatlačuielatinu a značněse uplatňujímotivy světské.
Lucifer aťdí:
Poniž sem tak velmi krásný,
mezi jinými anjely vzáclý,
chcižťsě vrovnati najvyššiemu,
postavímsvú stolici proti králi nebeskému.
Saat! Michal:
5
Z|ý, nevěrný ávistníče'
ne anjele, ale božíprotivníče,
že sě chcešnajvyššiemuvrovnati?
Že sě nechcešk tomu přiznati,
žeod boha česti krásu máš!
lc
A to pro svúpýchu dnes vzdáš;
beřiž sě, ďáble, do věčnéžalosti,
viec neuzříšnebeskéradosti!
Pak aťzatlačtďeiblak zeni a aťzačnou:,,Te deum laudamus.,,
Druhúanděl aťříkri:
ónuau tobě, tvorče žádný,
že v tvém královswí pyšný žádný
15
čiestižádnénemóŽ mieti,
nežpokorným ráčíšpřieti. _ ,,Te eternumpatre;n.,,
Lucifer:
Ach, běda mně, nebožátku,
vyirnán sem z nebeskéhosňatku,
pro mézlosti i chytrosti
20
neopatřímviec nebeskésvětlosti. _ ,,Tibi omnesangeli.,,
Lucifer:
Poďte sěmo, moje sluhy,
nezbudete se mnú pekelnémuky;
poběhněte sěm, milé kušě,
a nestesěm hřiešnédušě!
Prxní ďtibelaťdí:
25
Mistře, mněédějí Belzebub.
Kteréžťjá dosahu v jiej zub'
taťnebude jiesti hub.
Druhý ďdbel:
Mistře, mněéSatan dějí.
Toť dobřě pověděti směji'
30
žeťnenie kupce lepšieho
ani čřebníka chyřějšieho!
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35

40

5(

lvémustadiu staročeského
clramatu,
ivy světské.

králi nebeskému.

Íče,
rovnati?
:nati,
íš!
vzdáš;
ialosti,
til

rtl:

ťzaťnou:,,Te dewmlaudarnus.,,
'zaony
- ,,Te eternutnpate;n.,(

Ďatku,
:tlosti.- ,,Tibi omnesangeli.,,

muky;

Znátmtsem v Čecháchi po Vlašiech,
v Rusech, v Flandřiech i po Sasiech,
všěckyélidí dobřě znaji,
jednoho dne všě ztěkají.
35
Třetí ďtibel:
Mistře, mněťdějí Beřit'
coéuhoním, to vševženu v řit;
lečbuď baba, lečbuď kmet,
musí jeho býti se mnú vet.
Lucifer aťříkri:
40
Běžtežpo světu, mílépanošě,
a neste sěm hřiešnédušě,
takměř ševcěi panošě,sedláky'
takrněř krajčí,krčmářě ižáky,
kohožpopadnete v kerémhřicšě,
45
přineste mi jej sěm' coŽ móžte,najspieše.
Ďribel:
Pověz, duše,svá diela,
kterýs obchod na onoÍnsvětě jrněia,
aéti umímy podlérodu číti,
budeš-li dobrý, dámy rivoiu pítí.
Druhll ďtibel:
50
Teď sem, mistře' nalezl popa,
an pie med v pivnici s iedrrúz škopa,
a tak ji míle objímáše'
a cos u nie v ňadřiech hládáše;
le ona jenru nechtě dáti,
55
le on ji podtepem vzvráti.
Magdalena nechťoyjde:
Kudy sem já chodila,
tudy tráva ze|ená;
svój šlojieř napravila,
hledajícbaťka,hledala.
Ať říkti aerše:
ó0
Kde súkněžíi žáci?
Kde súfrejieři i dvořáci?
Poďte sěm, aés vámi svú chvíii kráci!
DcíIeďeíblwéaťmluví:
Teď máš, paní Mandalenoo tři jinochy
jako najkrašietři dochy'
65
Skoča račzpievati
a my budem ozpievati.
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Potom Magdalena zpíad:
Byla ti Sem v sádku,
v zelenémhájku'
trhala sem květy
70
svémubraclrku;
toťvše čini brachku na milost.
Marta nechťpraxí: Reaertere!
ostaň toho, sestro moje,
já tě volám, sestratvoje.
Yiz, že po tobě dábli chodie
75
a tě s dobrécěsty svodie.
Magdalena nechťdí:
Sestro Marta,
htajžtam s žaky hazarta,
a nechaťjá veseléplodím;
já tobě i jinému nic neškodím.
Potom nechťzpíuri:
80
Chciévesela býti
vešdai nynie,
hedvábnúvílu víti
svémumiléneu.
Toévše činímbrachku na milost,
85
aby byl mój milý host.
Marta nechťdí:
Sestro Mandaleno,
ovšemnemúdrá ženo,
ostanúcibluda svého,
následujžkrále nebeského.
Magdalena:
90
Sestro Marta milá,
tys mi vždy na dobréradila.
Jáťsem ženazablúdilá.
Kak by to mohlo b:;iti,
by -i bóh chtěl hřiechy odpustiti?
Marta:
95
Aby to' sestro Mandaleno, zacělo věděla,
a mně na tom dobřě věřila'
nenieťtak hřiešný ijeden'
kterýž by sě obrátil den'
hned jemu buoh hřiechy odpustí
1o0
a všěckyjemu viny spustí.
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L poniž poněvadŽ - i
L2 Te Deum laudamus Te1
dtlu - 16: Tebe, věčnéhoc
neuvidím - 20: Tobě všic
druh psa - 26 a jiej zub v
se se mnou vyrovnat - 47
vina (z Rivoglio) - 54 le t
lovníka _ 60 žcici klerici,
63 teď tu - 64 najkraší t
brachku miláčkovi _72 re:
bry v kostky _82 zýlu vé
chavši - 93 kak jak _ 95
103 Luk. 7,47: odpuštěn
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Rukopisně zachovár
- fuD a zlomek Drkolens
Staročeské skladby dra
v transkripci naposled J
na literaturrt v Hrabákovt
otištěn zlomek Museiní
i při slabikotvorném / a
krátkých i dlouhých slab
zo wáceno na d. - Kursi'
5 pravé imě děiú] d
mafty draho prodaty M,
Gyezth M, jetů Hrabd,
M _ I28 budú] budou ,
173 iěptišcě]gye,.. czy
za ny za wiye M (Pro .
278 dárl) dodtil:á Hrabdt
29o a M na konci zserš
Izáku] lezy yffa yzaku .tl
pro rým) _ 407 slívy] flt
Hra o Kristovu

zm

Poďe rkpu NUK
206b-209a; vydal palet
116-246) a 2Ol-204 (tt
drama, Praha 1950, str.

namilost.
ere!
)ie,
rje.
chodie
'die.

rta,
íím;
eškodím.

Magdalena drivajícsi políček:
od dnešniehodne až do skončení
náhle ode mne, zlé swořenie!
A obě nechťzpíaají:
Dimissa sunt ei etc.
I poniž poněvadŽ _7 orounati sá vyrovnati se, podobati se _ 10 vzdtiš s|ožiš s sebe 12 Te Deurn laudamus Tebe, Bože, chválíme _ L3 žódný žádoucí, drahý - L5 čiestičásti, poďlu - 16: Tebe, věčnéhootce (z Te Deum) - |8 z sňatku z obce, shromážděnÍ _ 20 neopatřim
neuviďm - 20: Tobě všichni andělé (z Te Deum) _ 22 nezbudete nezbavlte se _ 23 kušě
druh psa _ 26 z:jiej zub v jeji zub _3L čižební'k
čihař, ptáčník _ 35 ztěkaji zběhám _ 39: musí
se se mnou vyrovnat - 47 obchod způsob živení - 48 číti poznai _ 49 rizlola druh italského
r{na (z Rivoglio) _ 54 le ale - 55 podtepen ránou zespodll _ 58 šlojieř závoj _ 59 baťka miIovníka_ 60 žtíci klerici, studenti - 6| frejieř záletník; daořrik dvořan _ 62 krtici krátím 63 teď tu-64 najkraší nejkrásnější; dochy došky-66 ozpieoati zpévem odpovídati_70
brathkumiláčkovi _ 72 rezlerterewaé se; ostaň zaflech - 74 po tobě za tebou - 77 hazart dtuh
bry v kostky - 82 oilu vél (z lat. velum), závoj _ 87 oašem vůbec, zce|a _ 88 ostanúci zanechavši-93 kak jak_95 zacělo za jisté -97 ijeden ani jeden, nikdo_ L}o spusti prominel03 Luk. 7, 47: odpuštěny jsou jí (mnohé hříchn protože mnoho milovala)

Poznámky ediční
Mastičkář

t na milost,

lho.

aďIa.

y odpustíti?
lno,zacělo věděla,
řila,
IL
y odpustí
jtí.

Rukopisně zachovány jen zlomky v knihovně Národního musea (3 dvojlisty 1 Ac 55
-l14) a zlomek Drkolenský (D - zpracovánímponěkud odlišný);vydal paleogr. J. Máchal,
Staročeské
skladby dramatické původu liturgického, Praha 1908, str. 64-80, 86-93;
v transkripci naposled J. Hrabák' Staročeskédrama, Praha 195o L7-29; 30.35. Odkaz
naliteraturuv llrabríkověqydání;tam i úvod týkajícíse všech skladeb tohoto odďlu. Zde
otištěnzlomek Museiní celý. - V našíedici je zanedbáno téměř pravidelně se yyskytrrjící
l při slabikotvorném/ a r (hirnec' mylczyety, czyrwy). Jotace, téměř pravidelná ve všech
krátkýchi ďouhých slabikách, upravena v ojedinělých případech nedůslednosti. ojedinělé
zo wácenona d. - I(ursivou je tištěa překlad latinských scénickýchpoznámek.
5 pravéjmě dějú]dyeyu prawe gmye M (přehozenopro rým) _ 20 draho prodati masti]
maftydraho prodaty M, Hr (přehozenopro rýtn)_ 53 u Polaniech] u palanyech M - 59 jěžt)
Gyezth M, jenž Hrabdk - 82 počal]pocza M - 83 pzdieti] pzydyety M - l23 kýlu] kyly
M_|2B budú]budou M_ 146 s skřietkem]fcrzyetkemM_L72vchyšcě] wychfczeM_
l73 jěptišcě]gye'.. czye M_208 toho] teho M (opraaenopro rým)_252 za všě za ny]
za ny za w|ye M (pro rýrn) - 260 nebeského]v M přeďchází zčtistiškrtnutálafkaweho 278 dáÍi]dodfultÍHrabóh, není zs rkpe - 287 začátek veršez.lM chybi, podle D doplněno jen _
290l: M na konci aeršenadbytečné
czo ||ye z aeršentisl. _ 301 synu] ÍynyM _ 305 leŽiš,
Izaku]lezy yflfa yzaku M _ 384 svú] fw M _ 388 dávné děnie] dyenye dawne .r1{(přehozeno
pro rým) - 407 stívy] fluwy M
Hra o Kristovu zmrtvýchvstání i o jeho oslavení
Podle rkpu NUK XVII E 1 (psán někdy v letech 15l5-L526)' fo|. I95a-L99a a
206b-209a;vydal paleogr. J. Máchal' Staročeskéskladby dramatické,str. 190-194 (v.
116-246)a 20|-204 (v. 500-579), v transkripci naposled rydal J. Hrabák, Staročeské
drama,Praha 1950, su. 48-51 a 58.61. - Kursivou je tištěn překlad latinských scénických

295

