,,Povězmi to, pročjsúvždybyli
na svémsrdci tak neveseli...
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Mastním těžištěm skladby
výpravě do Jerusalema, l
k uplatnění obl
siřěat.neodchyluje, o samostatné
českému cítění, takže se :
Z obšírnéskladby (té
úryvek vyprávějící o pob
vyplutím na moře zazpěw

Tehdy ygs[ f,langenena
přivolavši k sobě Kurvenala:
,,Co máme činiti my hubení
dřieve nežmáme ztratiti pána a paní?
Já bych radějšis nimi umřěla,
mohla-li bych, a to bych neproměnila.
Tv móžešdobřě věřiti tomu...
A tu sě na to pitie rozpomenu.
Tamož do komory běžě
a toho pitie nikdiež nenaleze.
Tu stojiec učini veliké lkánie,
řkúc: ',Auve, Tristrame, milý pane,
bolí mě velicě nepokoj wój,
váŽtlatbych za tě život svój.
Neb ty a panna má
máta byti tak ztracena...
I vecě velmi žalostívě
a poprosi hospodina milostívě,
aby ten, kto jim toho podal pitie,
musil srim svój život ztratiti.

(VéaodaArnoštse stsou1
kde je hrtilem okdzale přijat
t:ydtioti zanedlouho do Řeckt

3 doby doby|'áskal - 4zltižil sě odváži|se-5 pojea pojav-7 plazlčí|odn1k_L3přista.
xichu sě přistáIi_L5 jidechušLi- L6 oěděvím _22 šenk čLšltlk_24 teďzďei jedno jen_26nepo.
táza sě lezeptala se _ 28 mněla'bg bylo domnívďa se, že je _ 30 o tom z toho; szltÍ'dasvilt,
různice _ 33 poskyte poskytl _ 36 na smysle něma (duál) smyslů zbaveni _ 38 ižddný žád.
ný _ 40 byla sta (duál) byli
46: domnívali se, Že je přepadla. . , _ 54 túženiezármutek, trápenl - 55 jechu sě začall;
obchoditi sdkati se - 56 obyčějnějiečastěji _ 58 milost Láska - 72 t,emocnost neduživost - 73
tuž t\'Íehdy
po.
84skúšěniebolest,utrpení_88bychz:ědělakdybychvědě|a-89bezžizlotiesmrt-!L7
kusiti zkusiti - 120: a tak mě zbavil mé strasti - 140: věru, snad se bude snaŽit (porozumět) odjatabezsmysltl
L43ozpustiti ponechati,svěřiti_L46sědeusedla-L47péčěstarost-148
t49 objat pojat - L58 ani pichu ani jechu ani nepili ani nejeďi - 160 bezmóle téměř
_ L62 nemoženemohl _ |63 nedužiti churavěti - 164 o zlém bydle v nedobrém stavu
L65 Kuraenal panoš a spoluvychovatel Tristramův; onědě zvěděl - L66 Brangenena
služka lzaldina, která s sebou tajně vezla kouzelný nápoj _ L7L hubení ubozl - L76 rozpo.
menu sě tozpomněla se _ L78 nenaleze nenalezla _ L84 mtita (duál) máte

15

vÉvoDAARNoŠT
Českézpracování této veršovanéepické skladby s thematikou rytířskou, napsané
neznámým autorem poďe středohornoněmecké přeďohy z doby kolem roku 1300,
vzniklo asi v 2. polovině 14. století' ale nelze vylučovat ani dobu ďívější.
Skladba líčíboje bavorskéhovévodyArnošta s ieho nevlastnímotcem císařemottou.
Historickým jádrem je tu nejspíšeodboj švábskéhovévody Ludolfa proti císaři ottoviI.
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Mastním těžištěm skladby je však líčenífantastických osudů hrdinových na rytířské
je prornýpravědo Jerusalema, kdy se dostává do neznámých zemí Orientu, což
předlohy
své
od
se
prvků.
autor
Český
'ů.at.* k uplatnění obÍběných exotických
neodchyluje,d samostatné zprácování se nepokusil, a|e zato dává místy pronikat svému
óítění, takže se mu vévoda Arnošt proměňuje v hrdinu českého.
českému
šlruauy (téměř o 6000 verších),ptoztazujicí nadanéhobásníka' uvádíme
Z obšírné
ruyvek vyprávěiící o pobytrr Arnošta a jeho družiny v Konstantinopoli, kteý končí
vyplutíEna moře zazpévupísně ,Hospodine, pomiluj ny!..
(VéaodaArnoštsesooupočettaudružinoupřicfuizí na soých rytiřských aýpraaóch do Uher'
hdeje krdletn okrizale přijat a zahrnut poctami a dary. Z Uher se proodzen králoaými posly
tydtiatizanedlouhodo Řecka:)
Tuť nic nemeškachu déle'
pojedué převelmi vesele'
do Kunstopla města jede.
Když je řečský ciesař zvědě,
hroznú čest učini jemu,,
s
Arnoštovi slovútnému;
i těm, ktož sú s ním byli'
velikú čest iim čiaili.
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Káza všechny dobře chovati
a všicku potřebu dáti.
CoŽ kterémutřeba bieše'
ten jako doma vezmieše.
se ptáti
Tu jsúc,počechué
a korábóv vyhlédati'
chtiec svécesty nemeškati,
k božiemuse hrobu bráti.
Tak tu šestneděl přebychu'
krásnúťjim čestuěinichu,
že cožkniežatv zemi byli'
tiť je pro ciesaře ctili.
Neb tomu ciesař chtieše,
aby je ctili, tak rozkázal bieše.
A nežli šestnedělminu,
mnoho korábóv připlynu'
vezúcedrahúkúpi s sebú,
jakž rnohlo b1ti v tu dobu.
Z těch korábóv dvamedcítmanajlepšíchbiechu
a dobrépokoje v sobě mějiechu.
Arnošt s nimi nemeškaje
smluvi a je všeckynaje'
smluviv, aby bylo chystáno'
všemku potřebě dob11Íváno.
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oděnie, což súměli,
aby to vše spolu měli
a do korábóv se brali
a potřeb s sebúdosti nabrali,
aby na stravu mohli mieti
do roka; totkáza vziei.
To všeu ciesaře brali,
če]rož
na moře potřebovali.
Tenť jim nedal nic kúpiti'
jim kázal dobyti.
všehoé
Tak Arnošt s svými sebrav se,
s nimi múdře potázav se,
jide před ciesaře toho,
jenžučinil jim cti mnoho.
Počeodpuštěniebráti
a ze všie cti děkovati.
Zatiem ciesař kmene ctného,
vida toho šlechetného,
množstviezlata néstikázal'
všeckojemu dáti pÍlkáza|,
i všechněmobecně dáti dosti.
Podlé kniežecieštědrosti
ucti toho slovútného,
jakžto právě syna svého.
Když jiŽ všeckohotovo bieše,
coždo korábóv slušieše.
počeodpuštěniebráti
Arnošt i všemděkovati.
Mnoho cti jemu učinili'
jakožby tu byl rodilý.
Počechuťlidé plakati'
jeho i jiných pykati;
nebo množstvielida toho
z té země vybra se mnoho,
jenžse takébrali
a s nimi se přichystali.
By kvielenie na vše Strany.
ondeé panie i taképanny
je provodie, přietelé'
ondeťpláčía všickni kvielé.
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Neboť mnohý přietele ztÍatil
a domóv se zase nevrátil.
Protož bylo co plakati,
nebo mnohéhodietěte máti
ovdověla a osiřela,
tudy věčnúžalostměla.
A když se v koráb vsadichu
a od břeha odstrčichu,
pojedu prečzpievajíce
a sv1fmheslem volajíce:
,rHospodine, pomiluj ny!
Jezukriste, pomiluj ny!"
Tué bohu se poručichu
a pokoru učinichu.

(Cařihradu) _ 4 je zaědě o nich zvěděl - 5 hrozrui
3 do Kunstopla do Konstantinopole
čes'velkou pocfu - |o ašicku potřebu vše, co potřebují _ t4 zlyhlédati vyhlížeti _ 15 cesty
nemešhati
neotáleti s cestou _24 připfunu připlulo -25 drahú kúpi dtaze nakogpené zbožl_
27 daamedcítmadvaadvacet _30 naje najal_ 32 ku potřebě dobýadno pro potřebu opatřováno - 42 dobyti opatřiti _ 44 pottizazs se poraďv se _ 45 jide šel - 47 odpuštěnie Órárr loučiti se 48 ze ošie cri za všechnu poctu
64 pyhati litovati _ 66 lsgbra se vydalo se _ 71 proaodie vyprovázejÍ _ 79 gsadichu se na.
lorlili se

Poznámky

ediční

L e g e n d ao s v a t é mP r o k o p u
V Hradeckémrukopise (NUK xxIII G 92), fol. |a.29a.Paleograficky spolu s přepisem
does nevyhovujícímvydal Ad' Patera, Hradecký rukopis, Památky VIII, L881' 2-77.
otiskuiemev.29-L9o (vynechány v.40-69' iež vytvořil V. Hanka, Starobylá skládanie 1'
na místě ztÍaceného2. listu rkpu, odkud je s vyznačenímpřetiskl Patera), 623-662
a 727-924;vycházíme z eďce Paterovy. Literatura: V. ChaloupechÍ-B. Ryba, Středověké
legendy prokopské,Praha 1953. Tam i odkazy na starší práce. - Jotace zachována a
upravena v krátkých i v ďouhých slabikách všude.
28 jtLriůPat] ghar rkp _ L09 jedneho r&p] jednoho Pat _ 169 a 256 poprosite (itnper.)J
poprosítePat_ 204 do třetieho dne] do trzetie doby dne rkp, Pat
Legenda o svatéKateřině
(knih. Stát. archivu, býv. Zem. archivu
Zapsála v t. zv. rkpe Štokholmsko-brněnském
v Brně č. 555, fol. 1a-68b) z počátku 15. století.Rukopís z Rožmberskéknihovny přešel
do sbírekRudolfa II. a odtud za třicetiletéválky odvezen do Švédska;
wácen byl r. 1878.
Prvni vydáď pořiďli K. J. Erben a J. Pečírkar. 1860.Paleograficky vydal Fr. Spina, Die altčechische
Katharinenlegende der Stockholm-Brtinner Handschrift, Praha 1913.V kritickém
přepisenaposledyvydána J. Vilikovským, Praha 1946.Literatura: J. Vilikovský, PísemnictvÍ
českéhostředověku, Praha 1948, str. 176-200; J. Hrabrík, Ze studiÍ o adjektivďm
a adverbiálrrímživlu v Roudnickém Umučení a v legendě o sv. Kateřiné'LF 7L' 1947,
L05.l2t' 216-230; Fr. Ryšánek, Fříspěvky ke kritice a qýkladu stč.textů'LF 76(1), 1953,
r30-140.
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