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Taképekař sbožiedob1vá,
žeésvékoláčěnadýmá.
Věz to, pekaři všelikn
žejmáš z toho hřiech veliký;
pro ty hubenékvasnicě
jsi otlúčenbožieholícě.
Pakli viec toho ostaneš,
tehdy sě jemu dostaneš,
s nímžv nebesiech přěbývajě
budešsě věčněradujě.

t na duši l,epomnínepomyslína duši_ 3 zlost zlý skutek- 8 dobudeš(kvasnic)
opatříš_ 9 napytluji prosiji- LL přimčě(od přimčieti)přidala _ 27 by abys _ 28 miera
měřice (dutá míra)_ 32 jistina kapitál vloženýdo obchodu_ 42 uděnludělanl_ 5t čiesti
části- 57 hubenýmizerný_ 58 otlúčen
odloučen,vzdálen_ 59 ostaneš
zanecháš

oLIŠcĚaoČBÁNU
Mezi satiru o konšelícha satiru o kovářích je v Hradeckémrukopise vsunuta bajka
o lišcěa o čbánu.
Toto vsunutímezi satiry je jistě jen nahoďlé,neboése jím porušuje
organickéseřazenísatir o řemeslďcích.Baika se vyskynrietakév prozaickéformě, ve
sbírkáchkázá^1(uz zde při exemplechstr. 592) jako vysvětleuívzniku přísloví,,Dosti
téhry!.. Lze se domnívat,žeji básník(nedá se říci, zda je to tyž básník,který sloál
satiry)mohl znát takéodtud, nejde-li o látku lidovou.
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Liška jednúběhajíci'
iiesti sobě hledajíci'
uběžedo jedněch pústek,
ano v nich jediný chrústek.
Vecě: ,,Pověz mi to, chrúste,
čiejsú toto chyšěpusté?..
on jiej tako otpovědě
řka: ,'Jázťsám nevědě;
teprv sem jedno přišelsěm'
nejmám nice činiti s tiem...
Liška počěsě točiti,
by mohla co uhoniti.
Točivšisě sěmo i tam
i uběžek pusrym kamnám.
A když sě v niestěji vtoči,
inhed v kamrrríchčbánazoči.
Vecě: ,,Dobrý večer,čbáne!
Kak sě jmáš, mój milý pane?..
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a ona vzemši jej na plece
potěščisě s ním ven z pústek.
Tu ji potka onen chrústek;
vecě: ,,Liška' co to neseš,
Že nohami jedva pleteš?..
ona vecě: ,,Nesu čbána,
méhomilostnéhopána...
Zdáše sě jiej néstitěŽek.
Vznesši jej na jeden břiežek
i pusti jej dolóv opak
řkúc: ''Jázť tobě učini tak...
Vecě: ''Pójďž dolóv, čbáne.
Těžeks mi nésti,mói pane!..
Čbán sě dolóv s hory pokoti,
liška sě po ňem běžiecupoti.
Vecě: ,,Čbáne,proě běŽíšprudcě?
Přěsaďš mi skóro srdce...
A když čbánna rovni bieše,
viec sě kotiti nemožieše.
Vecě liška:,,Kde jdeš,čbáne?
Zdalts ustal, milý pane?
Pakli nechcešse mnú jíti'
iáz chci tobě učiniti'
že pójdeš se mnú bezděky,
kdež sě newátíšna věky...
Přivázavši čbán k uocÍlsu
vecě: ,,láz tě tam donesu,
budešúpiti na svéhoře
plavajě jako prosěd mořě...
A kdyŽ přiběže k stuclnici'
běda lišcě hubenici!
Mnieše oklamajícčbána,
naliésě oblúdi sama.
Vecě: ,,Čbáne,ké sě modlíš.
Zléhosumysle, že tiem ďíš...
ona nic nepomeškavši,
čbánk ocasu přivázavši,
vz|ezevzhóru na ohlubnici
i pusti čbánav studnici.
Vecě: ,,Když sě nechcešmoďiti,
jáz tě musímutopiti...
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Čbán počěsvrchu plavati.
Počěliška naň volati
řkúc ,,Čbáne,brzo viz o sobě,
jižéiest velmi zle o tobě.
Raz'ué,pokoř mi sě jedinú
a otpustímťvši wú vinu...
Čbánu lzě mluviti nebieše,
nebo z hlíny slepen bieše.
Tehdy sě liška rozhněvavši
čbánau vodu vrazivši,
vecě: ''Jižťsem dosti hověla tobě.
Cos uhonil, jměj to sobě...
Čbán sě počězalévati,
vody sě veň nalévati,
lišky k sobě potáhati.
Liška sě počěottáhati;
vecě liška: ,,Ne tal3 čbáne,
jázť špíleji'milý pane!..
Tehdy čbánpočěbobtati,
hlúbe sě pohřižěvati.
Liška počěvždy volati
řkúc: ,,Běda, co mi sě chce sťáti?..
Vecě: ',Milý čbáne,opusť mi to
a jáz tobě slibuji to,
žeénechci tobě škoďti.
Račmě, nebožku,živiti!..
ona toho řéci netaže,
ažji čbánk sobě přitaže,
ona sě v studnici wže,
inhed ji čbanna dno vtrŽe,
tu jiej neda viec vzniknúti,
musi bezděky utonúti.
Tak sě liška přěmúdřila'
svój Život marně ztratJ|a:
ot čbánaz hlíny slepeného
zbyla liška životasvého.

3 uběževběhla; pústful pusté stavenl _ 4 chrústekbrouk - 9 jedno jen _ 10 nice nic |5 niestějě pec; otoči sě vtez|a - 2L potěšči sě vlekla se - 28 břiežek vršek, stráň - 29
opak obtáceně' zpět _ 33 pokot; sá skutálel se - 36 přěsadiš schvátíš _ 38 kotiti sá kutáleti se - 40 ustal unavil se _ 43 bezděky proti své vůli _ 48 prosěd uprostřed _ 50 hube-
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nicě ubožačka- 51: dor
_ 53 ké kéž_ 54 zléhos
iem dliš s tím prodlévá
dinú ieďir^ktát-67 dŽ
ubnal, učinil - 76 ottdl,
_ 80 htúbesě pohřižěoa
živu - 87-88: sotva to c
_ 9l ozniknúrl.vyplyno

Podkoni a žák ie i
satir Hradeckého rukop
jď
vwozuie, sloužíien
spor
Skladba 1íčí
ta (žaka) a panského
stavu vyskynr|í se i v r:
se otázka' kted stav 1e
ani stoPY; ide tu Prost(
kaŽdý vychvaluie.svu;
vede tak' Že se 1evt t
oůrcov.Ích.V líčenínu
u nás zvláště v latinsk
vanÝch žebraqých list
bližních. Není ostamě
dvou rukoPisech z roz
qui nuuiunt' ktera Pr:
vá čtenáře, aby rozhoc
a také tím, že tu ol
nedává do svého díla
spíše oček.ávali tehdy

- 51: domnÍvala se, že oklame džbán_ 52 naliť sě oblúdihle, oklamďa se
nicě ubožačka
.53 kékéž_ 54 zléhosumysle(přech. přít.) usmyslil sis z1é'rozhodl ses pro zlou věc;
tiem dlíšs tím prodléváš_ 57 azleze vy|ez|a; ohlubnicě roubení - 65 raz,uť radím ti; 7edinújedtlktát_ 67: džbál nemohl mluviti _7L hověla povolovala, šetřila _ 72 uhonil
uhnal, učinil _ 76 ottdhati odtahovati _ 78 špíIejižertuji _ 79 bobtati Žblunkati' bublati
_80 hlúbesě pohřižěoati hlouběji se potápěti _ 86 nebožkužiuiti ubožačkunechati na
živu- 87- 88: sotva to dořekla, džbán ji přitáhl _ 89 z'lržesá vrhla se _ 90 vtrže vtth|, vtáb|
- 9l wniknúti vyplynouti na povrch - 96 zbyla pozbyla
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PoDKoNÍ l ŽAl<

ěla tobě.

Podkonía žák je jednou z neíznámějšíchsatir staršíčeskéliteratury, liší se však od
satirHradeckéhorukopisu tim, žejejíautor chce především pobaví6 naučeď, iež závětem
vyvozuje,sloužíjen jako vnějšírámec.
Skladba líčí spor dvou málo významných členů středověké společnosti, studenu (žáka) a panského sluhy' o to, čí stav je lepší. Podobné spory o přednost
savu vyskytujíse i v latinsképoesii, ale pravidelně ve spojení s motivem milostným: řeší
se otázka, který stav je vhodnější k lásce. V Podkoním a žáku není po erotické motivaci
ani stopy; jde tu prostě o hospodskou hádku dvou příslušníkůrůzných povoláď' z nichž
každývychvaluje svuj vlastní stav a tupí stav protivníkův. Při svém vychloubání si však
vede tak, Že se jeví ubohost ieho postavení častozřetelnějí než ve všech útocíchod.
purcovych.V líčenínuzného StudentskéhoŽivota používáautor někteqých motívů'běžných
u nás zvláštěv latinských skladbách z konce 14. století, zejména v prozaic\ich i veršovaných žebraqých listech, jimiž se studenti dovolávali soucitu a podpory zámožnějších
bližních.Není ostatně vyloučeno,že i podnět k svébásni měl autor z latinské poesie. Ve
dvou rukopisech z tozbtani 14, a L5. stoleúje totiž u nás zapsána latinská báseň Videant,
qui nutriunt, která přímo popisuje život studentský a život panského služebníka a wzývá &enáře, aby rozhoďi, který je bídnější.od českéskladby se liší didaktickou tendencí
a aké tím, že tu oba hrdinové jsou bratři. Protože autor skladby Podkoní a žák
nedává do svéhodíla prvky poučnéa moralisujíci,zaujimá vlastně postoj, kteý bychom
spíšeočekávali tehdy od básníka píšícíholatinsky.
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Přihoďch se jednúk tomu,
kdež nalezech v jednom domu
právě takév túžhoďnu
dva' jenžpřišla pohostinu,
ana sedítana pivě.
Tu učiništapoctívě,
oba právě bez meškánie
daštami milé vítanie.
A já, přiblíživ se k nima'
posadich se mezi nima,
jakožčastov krčměbyvá'
křičiec ,,Panj, nalí piva!..
Jechomése v odplatu ctíti,
podávajícsobě píti.
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