
n! žitný - |22 pesky jako psa _ |24
lysllce si, že přijdete na hody _
c protože nejsou _ 14o sudřenie
i7 ukydd pobázl _ L58 nds mine
mepustí - 164: vynadám jemu
ezazrú _ t68 sběř čeládka - 176
c o o y o v á s
vyhublí _ 187 zbaz;iri nechati

,řikázal se vstoupil do sluŽby _
za ztrch za vlasy - 20! zrudi se
ir (zde jako nadávka) - 21 8 stešěe
lpuščenie loučím se _ 227 nerodě
ize| - 230 jedne jen _ 24o hdži
lstní doba _ 245 praaenie vypra.
255 zočie spatří - 257 léně|eni-

bdarovati - 262 tiežíc táŽíce se -
do Pasoua slovní hřlčka se rče-
y dvorští služebďčkové _ 284

:ojÍš za řeč @léška pampeliška)
neš i _ 302:. až nastane zima _
třieda stř1da' střídání v práci
||9 léhaje kdyŽ téháš - 32| by
I chlapi poddaní sedláci _ 335
t je konec _ 34o kz:as hodování
lj toztthá _ 358 praodu praoiece
ú pánovi meč _ 362 zbyl zbavi|
tčištník _ 374 samostřiel kuše -
- 380 sodři spory - 38I neroď

e-|i- 402 o szlětiem o svatém _
l ten neujde tomu - 408: vždvť
r (narážka na Celetnou ulici,
mezi členy univetsity a laiky)
tva _ 4l9 nebožtiku neboŽáku
ěrně poctivě, pravdivě _ 424
se' dostati se _ 434 obrtiníš se

'eprominu _ 443 doěaktiš pleše
'erši bývala viděna naráŽka na
ný trest býval běŽný dřÍvc
řizři o sobě postarej se o sebe
vjeli navzájem do vlasů _ 467
- 472 rpdšta se (duál) rvali se
se oni vláčeli za v|asy _ 478

račí se zdtž| se do soumraku,

sVÁR voDY s  VÍNEM
Srlár oody s Oínefn ie rozpustilá alegorická satira družící se k podobným skladbám

latinským, které jsou doloženy již od |2. století. Thematem ie hádka vody s vínem o to'
kdo z obou je lepší a potřebnější. Každá strana napřed vykládá své přednosti a pak _ od
verše 185 - počne víno spílati vodě; voda je spíše v obraně' hájí se věcněji, nespílá, použí-
vá theologick1ých důkazů. Kdý konečně, vyprovokována, uvede křiklavější příklad (Lota),
probudí se místr' kteqise opil a vidél celou hádku vesnu'a spornažádostobousvářících
stran ukončí kompromisem: světu je třeba obou, neboť obě maií své pevné místo ve společ-
nosti. - Tak se Svár neutrálním poměrem k sociálnímu řádu připojuje k satiře Podkoní
a žák, kterou připomíná i tím, že jde o skladbu rámcovou. Na rozdíl od Podkoďho do.
chází sice ve sváru k jakémusi řešení sporu, ale není to vítězswí jedné strany, řešení je
kompromisní a přináší je osoba třetí, která byla z počátku jen ďvákem; s hleďska obou
stran není tedy spor dořešen ani zde. V podrobnostech není však mezí Svárem a Podko.
ním tak nápadných a podstatných shod a podobností, které by stačily k tomu, abychom
obě grto skladby mohli přisoudit jednomu autoru.

( Szldr aody s aínem je uzleden humornou promluaou autora k posluchaěůrn nebo čte-
ndřům různých společenských zlrsteo, v níž skladatel předesílá z'llastnímu sporu r:ýklady
o účinku požíaání oody nebo úna.)

Tu t o  v oda  bude  h aněna  od  v ína

Mistr svatého Písma jeden
z SqÍ vóle byl jest nezbeden;
povoli sobě jednú v tej lakotě,
ažť se umdli na svém Životě:

s jedl krmí lahodných mnoho,
k tomu Se opie vínem z toho,
až sebú nic již nevládnieše,
protož nevěděl, což sám bieše;
tehdáŽ ho tovařišie jeho

lo odejdu jakžto umrlého.
V tej otrapě jemu se zdáše,
Žet jej anjel pěstováše,
a nesieše jej v třetie nebe,
anť bieše právě jakžto bez sebe.

15 Tué jest tainé věci viděl'
potom svým bratřím pověděl,
řka: ,,Viděch boha na výsosti,
sedícieho v své velebnosti;
tohoť velmi pílně patřich'

20 až se strachy vešken třasiech,
co toto bude nebo má býti'
zdaliť chtieše súd tu býti.
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Voda s vínem se svaďly,
proti sobě se zasaďly,
protož voda velmi víno hanieše,
dobře hrze nežli víno býti chtieše.
A tak se velmi spolu haniechu,
aŽ bieše podobno k smiechu.
Vodať se chváli iiž počátkem:
,Protož tiem velebn}ím ostatkem,.
řkúc, ,nenie oheň, země, vietr a voda?
Nebo to čwero jest světu zploda,
jimižto veškeren svět žív iest,
protoŽ toho voda jmá čest..
Chváléci se násilně tiem,
žeť jest stvořena bohem samým,
duchem svatým počištěna bieše,
nebo se nad ní před věkem vznášieše;
a že jest stvořena na počátce
všeho světa, řkúc na krátce,
z tohoé jest chtěla mieti chválu'
dobře nad víno nemalú.

V íno  v odě  odpov i e d á
a  p l o t i  s o b ě  m l u v i t i  n ed á

Víno k tomu odpovědě,
potom vodě tak povědě:

45 'obyčej tento lidé mají,
žeé mě mnozí rádt poživají;
kdyŽ kto chce z nich hody činiti'
žeé mnohý k tomu vína musí dobyti;
a žeť napřed dadie pitie splostněiší'

50 a potom pak po něm lahodnější:
též buoh milý chtělť tě napřed dáti
tomuto světu tebe požívati;
protož nrne potom' lahodnějšie'
k tomu pitie ušlechtilejšie'

55 byé všichni hřiešníci pili'
potom tiern chutnější byli..

(Voda odpozlídá ddle ,,bez sttldtl,, aínu, oíno zase mó srsoje námitky, a tak se oyměnl
řečníci ještě osmkrtit; konečně:)
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ranieše,
ti chtieše.
iechu,
chu.
kem:
statkemr'
vietr a voda?
zploda,

jest,
t.'

amým,
r bieše,
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tce
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usí dobyti;
trostnější,
lnější:
lřed dáti

.ějšie'

ž sl:oje ntimitky, a

Voda  odpov i e d á  a  k one c  s  v í nem  číní

Vodaé vece: ,Nemluv toho,
styd se' víno, skutku zlého;
nebo se otec Noe opil z tebe,
ažptávě sám již nečil sebe;
protož ležal tak rozmetav se'
neřádně velmi odkryv se.
Tehda jeho syn smál se tomu'
přiveď jiné bratřie k tomu,
maje za z1é otci toho svému;
pak jiný bratr přikrylhanbu iemu.
Pro tě na svět přišel zlý rod'
když Lot opil se tebú i vydal plod;
opiv se Lot, vlastnie dcery

70 své vlastnie učinilmatery:
protož zlý skutek z tebe pocházie,
na jich zbytku lidem vzcházie..

Tu t o  m i s t r  p ř i še l  s ám  k  s obě ,
z e  s n a  s e  p r obud i v  j a k o  r o b ě

K tomu mistr tento, ienž se opil,
bez meškánie se vzhuoru vzchopil.

75 Protož jeho oba spolu poěesta prositi,
zdaliť by je mohlsmieřiti;
nebo se voda trháše,
a mistr toho se již báše'
proto' aby se nestala škoda'

80 aé by nezabila vína voda:
potom by snad nemělco mistr píti'
tehda chtieše toto rád staviti;
nebé jest vody viece na tom světě
nežli vína, toť vie malé ďetě.

85 Protož se voda na to trháše,
nebo sobě dobře úfaše;
víno pak zrnaté bieše,
jednoé se tomu smějieše.

Tu t o  m i s t r  mě l  myš l en i e  k  t omu '
ab y  n epo ch l e bova l  n i k omu

Veceé mistr tento tak stoje:
90 'Bylaé by toto hanba moje,

tak se oymění

s51



100

byt se co mezi vámi zlého stalo;
přeslyšta mě velmi miílo,
chciť se k tomu přimluviti,
toť vám nebude nic škoďti,
proto, abyšte se vjece nevadili,
k tomu sobě rádi slúžiii,
potom svoji přátelé byli
takež jakož kdy dřéve milí.
Chciť toto vzieti v ruce sám,
mluviti vám již o tom nedám..

oba své řeči přestasta,
k tomu jemu vše v ruce poručista.
Mistr takto mezi nimi stoje
vece: 'Slyšta, pány moje,

l05 jlž já také povědě vám
to, což najlepšieho viem k vám:
pán buot5 ješto všechno stvořil,
vodu, víno k tomu jest zpósobil,
dal jest vodu byďu světskému

ll0 a vínoť jest dal duchovniemu.
Toto obé jest božie vzplozenie,
iestiť kniežecieho urozenie:
nebo duchovní stav bez světského,
k tomu světský bez duchovnieho,

l15 sám jeden stav nemóže státi'
aruŽ pánu bohu chvály vzďái.
Jeden bez druhého státi nemuož,
toé kaŽdý věděti muož:
mše bez vína nemóže býti,

|2o vodyt jest také k vínu vždy přiliti;
neboé jest toto sám buoh ustavil,
ktož jest pak ten, ješto by to stavil,
nebo zbořil takú vieru naši?
Byl by podoben k Jidáši.

Tu t o  m i s t r  c h c e  p r a vdu  po v ědě t i ,
p r o t ož  r ač t ež  po s lúcha t i  c h t i e t i

L25 Vodyé jest světu potřeba'
potom vína také třeba;

13(

T3:

L4

2 z soý oóle byl
obžerství, žádostivos
druhové _ lo ho odt
ho v náručí - L3 třetl
třetím nebi bylo sídl
sobě - 26 hrze brděj,
(vazba podle smyslu
podle Gea. L,2 - 38

48.49 žeť vztal
53: proto (dal poŽí.
vodě) _ 56 chutnější1

58 styď se zlého
o sobě _ 6L rozmeta
ohanbí - 68 Lot (znr
byv opojen syými d
potomci Ammonovi
zlý rod) - 72 zbyteh
- 82 staaiti zastaviti -

vyslechněte _98 take'
Lo4 slyšta, pány moj.
lLt ozplozenie ýp|c

23 . Výbor z česlré litera
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) v ě  d ě  t i '
c h t i e t i

protož oba sta jiŽ dobrého rodu'
nebuďtaž sobě na tu škodu.
PomáhajŽ pak jeden druhému'
z|lbita se oba pánu svému'
jenž vás sem mezi ny poslal'
tomuto světu k požitku dal.
Nehněvaitež viece sebe;
dokudž iest země i nebe,

|35 dotud mezi vámi příměří ukládám
túto mocí, ještoť od vás mám.
Mluvtež dobré vždy o sobě,
nemajíce závisti viece k sobě,
nečiňte sobě v tom škody,

14o ktož pije viece vína nežli vody:
nebo ktoŽ chce viece vody píti'
snad nemá vína čím platiti;
protož poručtaž toto spolu bohu,
ať lidé pijí, cožť koli mohú..

2 z soý aóle byl jest nezbeden ze svévole si vedl nevázalé _ 3 lahota nenasytnost'
obžerství, Žádostivost iídla _ 4l až jeho tělo zemdlelo _ 6 opie se opil se - 9 tovařišie
druhové - Lo ho odejdu odeš|i od něho _ LL otrapa omámení _ 12 jej pěstozltiše dtže|
ho v náručí _ 13 třetie nebe: středověci theologové tozeznávali trojí nebe; v neivyšším,
třetím nebi bylo sídlo svatých a viděnt Boha - t4 anť a on ... _ 24z postavily se proti

sobě-26 hrze htději-3O ostatkem základem _32 zploda zp|ozetú_33 jitnižto čLmž
(vazba podle smyslu: vztahuje se na ,,čtveto,,)_35 ndsilně velice' náramně _37-38..

poďe Gen. L'2 _ 38 nebo nebot
48.49 žeť vztahuje se na,,obyčej.. (mají ten obyčei' že.,.) _49: Jan 2'|o_

53: proto (dal požívati) mne, které jsem lahodnější' teprve potom (t. í.po tobě' po

vodě) - 56 chutnější lepší mysli
58 styď se zlého skutku za z1ý skutek - 59: Gen. 9,2L _ 60 nečil sebe necítil, nevěděl

o sobě _ 6L rozmetaa se rozvaliv se, roztáhnuv se - 62 neřddně nenáležitě - 66 hanba
ohanbí _ 68 Lot (známý z bible sqim zachráněním ze Sodomy - sfov. Genese kap. 19)
byv opojen svými dvěma dcerami, spal s nimi a měl s nimi syny Moaba a Ammona;
potomci Ammonovi (Ammonité) byli v nepřátelství s Israelity a bojovali s nimi (proto

z1ý rod) _ 72 zbyteh přebytek, hojnost _ 75 poěesta (duál) začali _ 77 trhdše se sápala se
- 82 staaiti zastaviti - 86 sobě dobře úÍtiše ttolfa|a si - 87 zrnaté htL|bé _ 92 přeslyšta (duá|)
lryslechněte _ 98 takež jakož tak' jak - 101-102 přestasta, poručista (duál) přestali, poručili -

|04 slyšta, pány moje (duál) slyšte, pánové moii - L05 pozlědě povím - |o9 bydlo stav _

lL| ozplozenie qÍplod, výtvor - L3o zlibita se (duál) zalíbítese _ |32 h požitku k uŽitku

23 - výbor z česlté literatury
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