o ŽENĚ zLoBIvÉ
Tato krátká báseň je ironická ,,rada.. manželu zlobivé ženy. Svým tónem i formou
příméřeči se blížíPodkonímu a žákoai a Soáru oody s zsínem,snimiŽ má společnýi nezájem o kritiku společnosti.
Pakli kto má ženu zlobivú,

s

lo

15

20

25

30

35

354

ale kup ií sukni novú
a u vetchéj kaž vše dni choďti'
budeťse daleko ménězlobiti.
Paklié bude láti druhé,
a ty jí kup třevíce nové,
kažižvetché dievce dáti'
vždyrjiž bude méněláti.
Pakli k ní který bněv máš,
kup jí měšec,nuoŽ i nový pás,
a čímť
bude viece rotiti,
máš ji vždy dary krotiti,
a čímť
bude viece láti'
a ty ji máš vždy dar dáti.
Pakliéjest nemilá proč,
a ty k ní pak vesele kroč,
vždy s ní pěkně nakládaje'
netepa jie ani jí laje.
Když tě bude chtieti bíd
nemášnic pryč ustúpiti;
muožešjie tiem pokusiti,
smie-liéto pak učiniti.
Kdyžédá dvě nebo tři rány,
ještěnehněvaj se na ni,
zdaliťklamajícto čiď'
ještěnedaj jí v tom viny.
Bude.liť velmi búchati'
tepÍuv hledaj utiekati'
schovaj se někde uteka
a svú duši v se uvleka;
budiž tu, ažéji hněv mine,
potom bude mysli jiné.
Chovaj se pak na večeři,
aétebe viec neudeří.
Mluv k ní velmi dobrotívě'
a čině k ní milostívě,
nehněvaje se, ale směje'
rci: ,,Máš zlé obyčeie;
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milá paní' ostaň toho'
škoďétobě i mně mnoho'
ačty se chcešvždy zlobiti,
hněvajícse i mě bíti.
Včerasvelmi provinila,
že si muže bíti chtěla;
s právem by se tiem styděla!..
Dobrotúsvújejie viny
přemóžeši ty zlé činy.
,,Nezlosťse tak ani hněvai'
pokoj sobě i mně daj.
Snad se já takérozhněvám,
i bude to škoditi nám;
že budevě zle bydliti'
budú se nám lidé smieti,
nebo Že tě musím bíti.
Potom se lépepamatuj,
chceš-li, sama sebe lituj.
Pomni, žejsi mě včerabila,
ty, má paní drahá, milá!
Jáť sem tebe nechtěl bíti,
ani se tobě brániti'
všesem to přetrpěl mfle,
obrátil to v kratochvíle.
Potom toho nemyslsobě,
bych já se dal bíti tobě;
ale já tě kázati mám,
to přikázal hospodin sám.
Již jsi střiedu vydrŽala'
žejsi mě včerakázala;
jižt má střieda má nastati'
chci tě do smrti kázati
hněvem, bitím i dobrotú,
chci tě tresktati tú rotú.
Když já se z čehorozhněvám,
řkúc: 'Jižťjá dosti jmám,.
že|ej,Žes to učinila,
a budešmi tiem viece milá.
Pakli tě kdy ztepu z čeho,
rciž: ,Ráda, milý brachku, všeho
chci se ráda uchovati,
tebe na všem poslúchati.
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Račižmi to odpustiti,
chci se ráda polepšiti!.
Když pak pokornúřeč nrluvíš,
milejši mi býti musíš,
chci se lépepamatovati
a chci tě méněhrrěvati..
Kdyžénetepu ani se hněvárn,
jedno k tobě dobrotu mievárn,
pomni mne pak nehněvati,
a to uměj zachovati;
kdyžťjá mám milost k tobě,
nemiev*j zlosti v sobě,
by proti mně chtěla zlos,titi,
o vše se se mnú hněvati.
Chci té řeči dosti rnieti.
jezukriste, račnám přiei
v dobrérnstavu pevně státi,
potom se bohu dostati."

2 ale aspoi - 5 dru'llépo druhé - 7 kažiž rozkaž _ LL rotiti spílati, hubovati - 15 paklit
jest nernilti proč }:rlévá.|íse pro něco _ L8 netepa nebije _ 2I pokusiti zkusiti _ 22 smie-li odváží-li se _25 klamajíc žettujlc, z žerÍu_30 st.lúduši a se ualeka zataje v sobě dech-33
choz;aj se varuj se, střez se _39 ostaň toho zanect' toho _ 48 nezlosťse neziob se - 52 budeuě
bydliti (duál) budeme žiti _ 65 kózati kárati, trestati _ 67: jlž byla na tobě řada _ 72 túrotú
tímto způsobem _ 77 ztepu tě z čehozbiji tě pro něco - 79 uchaaati sá vyvarovati se

Poznámky ediční
Nejstarší satirn t. j. Desatero, satiry o řemeslnících a bajka o lišce a džbánu jsou zapsá.
ny v t. zv. Hradeckém rukopise (Hrad) NUK XXIII G 92, asi ze 70.1et 14. století. Vydal je
paleograficky i v přepise A. Patera, Hradecký rukopis, Památky VIII, 1881 (Par). Poslední
kritické vydání pořídil J. Hrabák' Staročeské satiry, Památky 3, Praha 1947 (IIr)' v pře.
pise téŽ J. Vilikovský, Staročeské satify, Praha L942 (Vil). Literatura o Hradeckém rua Hrabáka (str. 7-8). Srov. téžJ. Ftrrabrík'
kopise uvedena u Patery (str. XVIII_XIX)
Staročeská satifa, Knihovna Československé společnosti pro šířenípolitických a vědeckých
znalostí, sv. 5, Praha 1952.
Naše lrydání *rychází z paleografického vydání Paterova a kritického Hrabákova. V textoqých poznámkách uváďme pouze opravy a úpravy vydání Pat a Hr. Opravy a úpravy rkpu,
které přejali Pat a Hr do svébo textu nebo zařadili do poznámek, znovu neuvádíme. Va.
rianty z ostatních rukopisů Desatera má Pat. Uvádíme ien ty, kterých používáme pÍo opravu textu.
Jotace zachována nebo upravována všude v krátkých i v dlouhých slabikách. Stav
přehlásky u > i a změny ó > eroponecháváme podle rkpu; upravujeme jen pro rým (na př.
Desatero v. 59, 60 tbajú' netbaji' upraveno podle v. 6I' 62: odiez'laji, obnažijí) nebo pro blíz.
kost slova s různýrn stavern této změny v samém textu (Desatero v' 1.04, L05 boží,buoží).
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Desatero

kázanie

bož

Téměř celé dochovi
částečně ve zlomcích: 1)
nesouvislých); 2) Univert
Kvtler LF 2L' 1894' 113

úal A. Patera ČČu oz

Naše ukázka v' 1-l
Hrad fol.110a-116b,Pa
72 takežeHr, srox. )
86 na sě K, Pat,Vil, H
177 tobě K, Pat, Hr) o1
249 toho sě žehnai K,
wyez K,wies ... Powies
334 Sedmékázanie)
Vil _ 403 ne s vinú vinu
yvczynyt znewYnY -I{- 4
yprzyebyl K, Pat - 435
Pat,Vil, Ht) BYI Hrad
lidské zaviňenie, chce jr
wfelikeho Htad - 509 s'

Satiry o řemeslnícíc

Hrad fol. L25a-L3Q
- (o ševcích)
V rkPe bez nadPisu

- o konšeléchnevč

11 rné viny Ryš]
ViI, Hr -32 a té Vil' )
tbái Pat,Vil, Hr)tabal
- o zlých kovářích
13 by ty Ryš] By
mutPat, Hr

_ o sladovníciech
2L příde Pat, Vit
najvěcšie Vil' Hr _ 41
_ o lazebníciech
35 hóře ViI, Hr\

- @ekař)
V ňpe bez nadp
Hr'lwiecztY Hrad

