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
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poznámek. - V pozdním rkpu zúženéie v i necháváno (biše' tím a p.)' není.li v rýmu
(I, v. 38: slušie); upravujeme ojedinělé ů (z ó)v uo (I,v.78); á psaném' ie upravujeme nal.e.
6 čili] czilili - 38 neslušie] nefllu|fi - 69 plné zlosti] plne rkp,plny Mdchal podle v,83'
zbgtečně- 93 kdes] ktes _ 104 muŽ] mucz _ 110 na ni] na nie
8 vŽdy] wdy _ 40 viníkem Hrabcikf wnikem _ 44 vždyl wdy _ 49 smyčcem Mdchal]
- 51 cink podle u. 39f czyn _ 57 dryji podle u.32!
fmifcem; smykem Hrabtik - 50 aé] adt
dry; s žížem]Žizem - 66 minci] mienczy _ 76 a rkp] at Mdchal
Hra tří Marií
Podle rkpu NUK xvII E 1 (psán někdy v letech 1516-1526)'fo|' 135b-179a.Paleo.
graficky vydal J. Máchal, Staročeské skladby dramatické, str. 149-175. K rozboru Mácha.
lovu srov. ještě J. Vilikovský' K dějinám stč. dramatu' sborník Hrst studií a vzpomínek ...
Ant. Beerovi ..., |94L,113n a Latinské kořeny staročeskéhodramatu, Písemnictví českého
středověku, Praha t948, 96n. -- Kursivou je tištěn překlad latinských scénických poznámek.
- Ediční zásaďy stejné jako u ukázky předešlé.
15 všemohúcí]vffemahuczy,stejně 2I,349,577 _ 64 crudelis] crudeles - 80vysvěcuje]
wykftwieczuge - 85 pozuostatil Puozoftati - 92 eo) oos - 93 nimius] minimus - 106 peraglat] peragitat _ I79 kdežto] ktezto - 191 Buoh lry] Buowy - 200 prohřešení] prohrziffeni 2o3 ptaji) ptani - 210 kdyŽs podle 232] když, stejně 591, 600, 608 _ 224 feras] feres225 crudelern] crudeli - 246 pověděli] powiďeli _254 kde) kte, stejně 282' 404 - 260 Komuž] komuoz _ 337 est) aynech' a rkpe _ 425 té|o) a rkpe opakoxdno _ 444 dic ut eant] ut
eant ďc (pro rým) _ 459 zbožíe] zboŽij _ 483 z smutku] fmutku - 511 na božství Mtichal]
naboŽenftwij _519 Alpha et omega] Alpha et o_52B Jenžs stal] GenŽ ftal-542 duello]
duelle * 563 doďaní] duofani _ 585 pána živého]Žiweho pana (přehozeno pro rým) -588
doďaní] dufani - 594 rukú] rukow _ 638 pověděti] powieďti - 651 k klidu] klidu _ ó85 neviděli] newiďeď
Hra veselé Magdaleny
Poďe zlomku Drkolenského, fol. la-lb; paleogr' vydal J' Máchal, Staročeské skladby
dramatické, str. 82-86, v. 1-102; v transkripci naposled rvdal J. Hrabák' Staročeské
drama, str.39-42. _ Jotace značně rozkolísána, ponechána a upravena všude kromě poj
v krátkých slabikách a ve všech slabikách dlouhých. _ Kursivou je tištěn překlad latinských scénických poznámek.
23 sěm] |ym(podle a.24)_26 jiej Ryš] fey _ 40 Béžtež)Byztez - 43 krčmářěf ktzmarue 45 přineste] Przyneftey; najspieše] nayfpye - 46 diela] dyla _ 5l v pivnici] py''vnyczy - 55
vzvráti] ,wzraty - 64 tři] tzy _ 66 ozpievati] ozbyeuaty - 76 Sestro] Sefto - 89 následujž]
Nafleduz - i01 Odl O
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záimy a problémy t
Desatno kázanie božie a
Všechny tyto skladby v
Hradeci<ém rukopisu; ir
autora.
Zájem o všední žil
tirách Hradeckého ruko1
ď s epikou, jaká byla v
střídán měšťanem,oblí
soudobého měšéanské
čem (tak jako na př. au
os
Jeho básně přinášeií
zgrvaji dokonce zastřet
předzvěst sociálně revo
Nová thematika pr
do samostatných episoi
atd.
Druhá skupina sat
oá) vznikla okolo roku
bách ostré útočnosti;c
blíá Nove ra.dě Smila

l

Celkovým rozvrh(
tera božích pÍíkázáru;
obsah; Potom ie v iedr
vždv do tří skupin' kt
dobbu theologickou a
pojednání, ie patrné :
měrně' že chybí podl
vložkám, osvětluiícír
sedmému' tedy proti
a nespravedlivé daně,
doby KarlovY, Waldl
z kazatelských pomtic
pla), ale i srovnání.v
nějšíoporou pro-bas
nesprávnémupoČÍn
telná. Musíme se ted:

