3L3meslopruh-3L8těličci (duál)talíčka-3L9ubielevbÍlébarvě_320těta(|l&a).
32| nezbyošenepozbyvše _ 323 zelendsla (duál) zelenala _ 327 spenšisepjavši_ 328 zatw
črošizavřevši - 329 tišisě uttchla - 330 lichý nesptavedlivý; podvodný; z|ý _ 33L bitie nořiuhu
bitl _ 332 nďiechu sě ronily se, tekly _ 333 z jejie očíjasnú (duál) z jejích jasných oá - 334
čilúneěastlúv zlé' kruté chvíli - 336 pest hanba - 338 milejí milejší_ 346 kťz)ú.í
kvetoucÍje zajevšedo něho _355 dle ustaviěnosti pro stálost, ze stálosti _358 batožni
349 zahnazsše
&lha nodÍila batohem (t. j. důtkami) způsobená - 359 z:zdřěhíi způsobivši_ 363 mukař
mučitel _ 365 by byla že jest - 366 milost |áska _ 378 u zoldštiaéýietě ve zvláštnlmboji,
sváru - 380 mecíldeí7- 3822/r pleé,kůže_383 zaězenítnsvázá.í'.t,spletenÍm;ac sá nazpět384 ostaniechz zůstaly- 387: jedna proti druhé _ 39| postata podstata _ 311-391barvy
wďe, vlasů a ran Kateřininých vysvětluje básďk ve shodě se středověkou symbolikou
barev jako znaky láďry Kateřiny ke Kristu: ze|ená znarnená počátek láskn modrá věrnost
a vytrvalost' černásmutek, bÍlá naději, červená Žár lásky a ž|utá rrkojenÍlásky
393 biešestany ošěrozbila usídlila se - 395 muožemob|a- 396-399:v. ukázku o Tris.
tramovi a Izaldě (na str. 383.388); láska I(ateřinina ke Kristu se tu přirovnává k láscc
Tristrama a Izaldy- 399 sl,úbenie
zasnoubení- 402rozžženiezanícení-404nořiešetonlLa406 ěticě tukost - 408 ,,erozpdčisě nezviklalo se (ani trochu) _ 409jedno ežaž na to, že

LEGENDA o BLAHosLAVENÉ ANEŽCE
Českostí námětu se tato skladba blíží legendě prokopské. zakJádá se na latinske
lcgendě' kterou napsal okolo roku 1320 nějaký českýfrantiškán jako podklad pro kano.
nisačnířízení._ Ceská skladba je dochována jen v nepatrných zlomcích (84 celých veršů
a 16 veršůneúplných)' jež odpovídajíčástem9. až 12. kapitoly latinské předlohy alíč.í
udrílosti před Anežčinousmrtí a po ní. Byl-li poměr českéhotextu i v nedochovaných
částech k latinské předloze podobný jako v dochovaných zlomcích, lze předpokládat,
že ce|á legenda měla 1500 aŽ 2000 veršůa byla tedy nejdelšístaročeskoulegendoupo
legendě kateřinské.Nepatrný početdochovaných veršůneumožňujenám udělat si jasný
obraz o r'mělecké hodnotě legendy jako celku, ale i zachovanézlomky ukazuií, žekult
světice se neomezoval jen na prostředí, v němž žila a působi|a,a|eže byl rozšířeni mezi
lidem.
Jako ukázku podáváme neidelšísouvislý zlomek o klášternísestře Kateřině.
(V tomto zlomhu se dochotlalajedna z posledníchědsti legenťIy,líčícikonec žiaota bla.
hoslaaenéAnežhy a udtilostí,hterésepřitom zl klášteřestaly.)
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. . .bu božietělo,
jehožtožáda|azavše;
milú Angnu zpoviedavše,
pak jiej božietělo dachu,
potom ji olejeváchu.
V tom zákoně panna jiná,
tak řečenáKateřina,
desět let byla v nemoci'
žeénemohla bez pomoci
ani léci ani vstáti;
musiii jiej pomáhati.
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Vzvědě' že olejována
Anguežka' přihotována
na tu dalekú cestu
k tomu nebeskémuměstu,
zvola hrozným hlasem struč:ně'
ažhlas jejie vzniešezvučně,
Žádajíci svú všísilú,
byt mohla Angnežkú s milú
pomluviti as konečně.
Přinesu ji panny vděčně
tam k světiej Angnežcě k lóži.
Tu uzřěvši sluhu boží,
ana sě již kochá v bozě,
vecě: ,,Auvech, mně nebozě,
čimžjlž viec odtušímsobě'
ktoli mě utěšípo tobě'
rná žádúciematko milá?
Tys mě v bozě vždy těšila.
Byémi sě ta radost stala,
bych po tobě neostala,
j s ú cv t e j t on u z n é j . . . . . . .

3 Angna Anežka (lat. Agnes) _5 olejndchudaliposleclnípomazání_ 6 zdhon řád řehole
- |O lécilehnouti _ L6 struěně jadrně - 20 pomlutliti as promluviti aspoí _ 2L oděčněochotně
- 25 mněnebozámně nebohé_ 26 oiec odtušírn
soběnadile utěšímse - 30 byt kďyby

TRISTRAM

A IZALDA

Gsk'á báseň, pozoruhodná svým rozsahem (má téměř 9000 veršů)'je zptacovála
podleněmeckýchpředloh (Eilharta von oberg, Gottfrieda von Strassburg a Heinricha
von Freiberg); její skladatel se soustředil pouze na děj a dobrodružnéepisody'
ježLtčidosti jednowárně. Vypráví, jak král Marek vyslal svéhorytíře' odvrížného
Tristrama,aby mu přivezl nevěstu. Je to irská princezna Íza|da.Tristram a Izďda při
návrafuke králi omylem vypijí kouzelný nápoj lásky, kte{ je určenMarkovi a lzaldě.
Autorovolíčenívztahu Tristrama a Izaldy je z vetkéčástipoplatnérytířskýn romantickým skladbám. Děj vrcholí smrtí Tristramovou a lzaldinou, kterou dosúují oba odkrríleMarka.
-puštění
Našeukázka líčípočáteklásky mezi Tristramem a Izaldou po požití kouzeloého
uápojelásky.
Tristram odtavad obráti sě preč,
sta sě jemu toho tu milá věc,
neb tu tékrásné panny doby,
pro niž sě vážil všelikakéškody.
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