
milá!
É.
déčko!

zuťa|ý,
nú milú matkú!
rdéčko!

:lstvo zruší,
td tú duší!
:déčko!

pou-23 mútí zarmucuie

kvapil,
rudil?

I

'bože,

ážě!

věje,
věje.

nicě,

)r

I

lva spolu objala!

Vyšlaé jest krásná, sličná paní,
užaslať sě, viděla svítanie,
řekla: Proč sva tak dlúho spala?
Zarmútiloé sě srdce.její:
ys1gniž vzhóru, choti miln radosti má,
by sě nám žádná hanba nestala.

Naimilejší' poslechni rady mé
a umysliž ty pevně mysli své,
byé sě nám nezrušila milost
pro toho klevetníka zlost.
Žaany nevie, coé on miení,
slušieť sě nám jeho vystřiehati.

V očié klevetník s kaŽdým dobřě iest'
máé na svém srdci falešnú lest.
Budiž muž' neb-li žena,

40 byt iej každá mrzkost jměla!
Bylé by každý tovařiš mói'
ukrátilť by v mém srdci nepokoj.

Ktožť ruší útěchu milých dvé'
nedajž jemu bóh toho prospěchu!

45 Po němé mě mé srdce bolí,
po tom najmilejšiem pánu.
Všemohúcí pane bože, milý bože'
račiž býti obú nají strážě!

3 ustaoenie řád_9 lom bhlk_|O pospieši pospíchá -ll obcidaje větt7q znamenaje
wímajíc' poznávajic - L4 u plano na plano, do ptázďna _ 18 požehnari sá rozloučiti se -

24 bychoa sě objala (duál) kéŽ bychom se objali - 26 užaslať sá ulekla se _ 27 saa spala (duál)
spali jsme _ 33 milost láska - 43 útěcha potěšení _ 48 obú nají (duá|) nás obou

LYRIKA  REFLEXIvNÍ A  SATIRICKÁ

Veďe lyriky milostné představuje světskou lyriku poesie reflexivní a satira odrá-
žející dobové poměry; od takovéto satiry vede qývojová linie k bojovné satiře období
husitského. Pro tuto poesii jsou příznačné epické motivy' takže zde nejsou přesné hranice
mezi lyrikou a epikou.

Bez dobor,ých vztahů je z našich skladeb vlastně jen Smrt, stručné shrnutí běžných
motivů o protikladu pomíjivého života a nevyhrrutelné smrti (nechybí tu ani spor duše
s tělem). _ Píseň o Praodě podává kritiku soudobého světa, ale r'íce než výtkami proti
jednotlivým stavům, jež jsou ostatně málo určité, je pozoruhodná epickým rámcem,
líčícím marné putování Pravdy po světě zatwa|ým sídlem.

35
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Sociální pcrněry na konci 14. století ilustruje výstižně Píseň aese!á ckudiny, příklad
studentské poesie o bídách škclsliého života, poutající svýi:r humorem a názorností (ne-
jedr.rou tím upomíná na sktradbu Podkoní a žái<)' a sklaciba Sed!áci, vyjadřující ve stře-
do.''ěku běžné u inteligence opovrhování venkovským lidem,, k rrěmuž jinak skladatel
sárn patrně nerněl příiiš deleko. - Nejpůsobivější z našich básrrí je však Pieseň od pana
Sternberha, Iíčicizabiti šIechtice, který rrriloval měšťanskou clcerku; právem bývá srovná.
vána s pozdějšími 1idovýnli baladanri.

SMRT

Což smrt radosti podává
podlé radostného práva,
tué mne radost všě ostává
pro žalostné vzdýchanie.
I(ciyž rni srdce rnysl probúzie,
že vzpomanu ty všě núzě,
v něž mě světská vuole vlúzie.
život mi žáden nenie.

S právem mi nenie do smiecha!
Smrt ke mně veždy pospiechá;
zastane-li mého hřiecha.
dušě kázní nemine.
Svět rozličné činy hoď,
a ty činy Život voď,
jimiž rram dušici uškoď,
Žeťis tě lemzahyne '

světe, ktož sě k tobě vine.
Chudéhoť wé ščěstic mine,
bohatý pro tě zaÍlyne,
neb jsi pravá obluda.
Světa ve mdlobě dobudem
a v zlosti na něm přěbudem,
v Žalosti jeho veždy zbudem,
smrt jest našě osuda.

Auvecb, světe, kak sě mýlí
každý, ktož sě k tobě chýlí!
Ty' jenž do nás s tebú byli,
kde ty móžem nalézti?
Mocná knieŽata i králi.
koho jsú sě ti ubáli'
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s11]7!. 
liseň zseselé chudiny, příkladsvyiil numorenr a názornosií 1ne-<l,adba Se'clóci' vyjadřujíci u" ,iř.-

.ji::T,' k,1čmuž jinek skladatel
ís]Un Dasnl ;e však Piescň od pana
skou dcerku; právem bývá srovná-

že jsú sě chudým vrovna[
a dali sě pohřiesti?

Sami túž nádě'i máme,
avšak toho málo tbáme.
Auvech, že nezpomínáme
žalostného skončenie!
Tu kdež přietel nespomóže,
aniž tě sbožie rrymóŽe,
tué neplatí, jedno kóžě'
by měl všecko uměnie!

Co sě tělo waští, mučí?
Však sě zemi vžďy poručí.
Tu sě druh druha neručí.
jakŽ jq koli miluje.
Tepruv přijdem v své dědin5
běda hřiešným té hodiny!
Dušička ponese své viny
a na tělo vžaluje

řkúc: ,,Proktreté hřiešné tělo'
cos ďe zaviniti smělo!
Pro tvé tak nesličné ďelo
jsem milostí strádajíc...
Nejednaé jí žalost bude'
nebeskéé radosti zbude,
hořě věčného dobude,
smrti na sě žádajic.

Silnáé sě tu žalost zděje,
dušičkat sě nezasměje,
jednoé sě v žalosti vzchvěje,
vidúc svú věčnú ztrátu.
Tué sě nás hřieši neskryjí'
jako na své wahy zvyjí,
hoře věčné na nás vzryji,
dadúc hřiešnú odplatu.

Auvech, běda té žalosti!
Kto nám dušičky vyprostí,
nebude-li wé milosti,

vá
l,

ivá

obúzie'
Zě,

vlúzie,

;miecha!
piechá;
)

m
em,
€ft'
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matfto božieho syna!
Tys u milosti poznána

7o a nade vše jsi poŽehnána,
bohem tobě ta moc dána,
móžeš spomoci jediná!

Rač súditi našě viny
tak milosrdnými činy'

75 bychom zbyli hřiešné špínn
pro niž dušě žalost má.
Uslyš našě hlasy k sobě'
nedaj moci světské mďobě.
Bychom sě dostali bohu i tobě

80 péjíc Zdráva, Maria. Amen.

3 osttÍoti opouští- 6 ozpomanu vzpomenu si_7 olúzie vábí-8 žáden žádoucl_l2
kdzn trest _ |3 hodí působí _ |5 dušici dušičce _ 20 obluda klam - 2L rndloba slabost _22

z: zlosti ve zlobě _ 23 zbudem pozbudeme - 24 osuda osud - 25 kak jak - 30 ubáli sě u|ďrJj
se - 31 prozlnali sá vy"rovnali se _ 32 pohřiesti pohřbíti _ 38 sbožie bohatství; oymóže vymtt-
že, zacÍnrÁn1 _ 39 jedno jen - 40: i kdybys všecko zna| _ 4L tlrašti sě stahuje se (křečí) -

43 druh druha sě neručl dtttt^ za druha neodpovídá - 45 dědiny děďcn'í (nebeské) - 48
ažaluje (azžaluje) zažaluje - 50 cos dle proč jsi - 51 nesličný špatný_ 52 jsem strddaj|c
strádám - 57 zděje sá stane se - 59 jednoť jen _ 62 zzlyjí (zlzz:yji) zavý1_74 milosrdnými
číny milosrdně

PÍsEŇ o  PRAVDĚ

Pravdo milá, tiežié tebe,
proěs ot nás vstúpila v nebe?
Komu si nás poručila,
tiežiť tebe, Pravdo milá!

Pravda k tomu odpovědě:
''Milý synu' toť povědě.
Neviemé sě již kam podieti'
ižádnýť mne nechce přijieti.

Kdež sem sě byďu nadála,
tam přijidech, ano přitáhla
Křivda vóbec všěcky sobě;
proto velmi steštěch sobě.

I jidech tam ku papeži,
k němuž každý vóbec běží,

l 5

20

25

30

40
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t 5 i počěch na něm žádati,
by mi ráčilradu dáti'

kterak bych Křivdu zahnala,
ještoé u mé věno sáhla.
PapeŽ otpovědě k tomu:
'Jáť nemám prázdnosti k tomu,

porúčiem tě kardinálóm;
rúče beř sě tam v iich dóm'
aé poradie k tomu i pomohú
tobě, což najlépe mohú..

Učinich ieho kázanie,
rúče brach sě tam mezi ně
mniggi' bychť mohla prospěti,
proti Křivdě konec vzieti.

A když tam přěd ně přijidech'
tepruv tesknosti dojidech,
otázat mne jeden z nich'
sedě v črvenéj kápi jako mnich:

,Pravdo, proč si sěm přišla, a co zde chceš?
Proě přěd ny cěstu nejdeš?
Chceš-li sobě konec vziei,
musíš rrnoho zlaqých mieti..

Druhý poďé něho sedě'
odpovědě na mě hledě:
,Pravdo, zde žádlého konce nemáš,
donidž nám dosti peněz neďáš.. ..

Pravda tak smutně stoiieci'
žádného sě nebojieci,
odpovědě velmi tíšě
a řkúc: ,,Ano, svata říšě

od vás římskych kněží v zmatek přišla.
Viz jich nemúdrého smysla,
kterak divným během běžie'
co sú učinili z fuma kardinálští kněžie!

I

nat
Eat

rprny,

i
tobě.
l i tobě
men.

tla1e.yau_ 8 ždden žádoud _ t2
? y - 2t mdloba slabost _ 22
:-.b lak iak _ 30 ubóti sě u|ekhi,ó,s,ožt e 

-b,ohatstvli qmóže vyrnů-
:,',1:^,,.sá' stahuje se (křečÍ) -
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r:w děďcffí (nebeské) _ 48,sumý špatný _ 52 jsem strtidajíc
1an4l1í) zavy1| - 74 milosrdnjmi
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Učinivše dva papežě,
ilrned potom dva ciesařě:
pro jich nemúdré voienie
svatú cierkev s říší olenie.

Tué sě boha nic nebojie,
jedno nepokoje strojie,
Pravdy ovšem nemilují,
Křivdě pro peniezě ustavičně holdují.

odtud jidech na všě Strany
mezi kniežata' rytieřě i pánn
hledajíci sobě bydla,
naliť sern všady ostydla!

Nerodichuť na rně tbáti,
kázachuť rně se psy štívati.
Shledach tu mnolro neřádu,
to vše běží miadú radú.

Dřieve kniežata a králi vedli počestný řád,
starych šědíich pánuov držěli sě rad,
veďi všecko dobřě v rnilosti,
i nebylo tak mnolro nectných zlostí,

jakož jest nenie pohřiechu!
Jáé sem Pravda všady v smiechu!
Neviemť sč již kanr podieti,
musírnť na sě zákon vzieti.

zda tu pokoje požil'u
a přěmohu Křivdu lstivú.
A když sě brich do zákona,
srdce mi radoštěrni vstona

a řkúc: '}iž do mého skončenie
rnně lepšieho byďa nenie;
mně jest při zákonu ostati'
svój život v něm dokonati..

Ale dřieve nežliť měsiec minu,
ažt mi dachu v zákoně vinu

85

90

95

100

110

t tiežiť tebe táŽí se

9 bytiio útoěiště - L2 stt

nemám volný čas .22 r

se, Že mohu míti úspě.

dokud - 54 jedno lerr
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a řkúc: ,Pravdo, u náS ty sě nehodíš'
nám v řehole velmi škodíš!.

opatřivši iá zákonnie bydio' l

dřieve měsiece mi ostydlo.
I jidech pak mezi měšťany
i rozbich s-ré krásné stany.

Nemožech nic znamenatr,
90 bych mohla s kterými osteti'

nalié chudí všady pláčí'
ktož móž lépe, ten je t1ačí.

KdeŽ sem byla, na všě strany'
v toÍn seznach všěcky měšťany.

95 I jidech naposiedy k sedlákóm,
k jich farářóm i k jich Žákóm,

nalié mezi mnohými závisti mnoho.
Ihned se brach preč od toho.
Túlách sě já po všern světě:

1oo ani starý, ani dietě'

nechtěl mne ižádný přijieti'
tepruvé v nebi rozbich sieti.
Tuť sě mé bydlo dokona'
když do toho svatého zákona

105 iidech i do té nebeské radosti,
tu, kdeŽ ma|í zbožní dosti.
Uslyšiž, boŽe, našě hlasy'
daj nám na věčné časy

s sobú bydlo, na tě zřiece,
11o s anjely tě vždy chváléce.

Držiec všickni ieden pramen'
řcětež všichni zbaŽni: Amen...

L tiežiť tebe táŽí se tě - 5 odpot:ědě odpověděla _ 6 pooědě povhm - 8 přijieti přijmouti -

9 bytiio útočiště - 12 steštěch soóě zasteskla jsem si - tB ještoť která - 20 nemdm prrizdnosti

nemám vo1ný čas - 22 rúčerych|e _ 25 učinich kázanie provedla isem rozkaz - 27: domrivajíc

se, že mohu míti úspěch _28 konec zszieti domoci se rozsouzeni _34 ny nás_40 donirLž

dokud _ 54 jedno jen - 55 otšemvťlbec, napíosto -60 naliťb']re' sem ostydla došla jsem

vičně holdují.
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hanbn pohany _ 6| nerodichal nechtěli _ 62 štiaati štváti - 64 mladú radú nezta|e, ne.
ronrážně - 69 nenie nyní - 72 na sě zdkon azieti vstoupiti do řehole - 73 požiou užíji -
76 z'lstona zasténalo _85 opatřiaši spatřivši; zdkonnie bydlo řeholniživot _86 ostydlobylo
k hanbě _ 94 seznach shledala jsem _ 98 preč pryč

SEDLÁC I

Chcete.fi poslúchati,
co já vám budu zpievati,
ctnú družinu chváliti'
ještoť slovú seďáci.

Sedlák jest divné sťvořenie,
jemu v světě rorrně nenie:
syrovátka, sýřenie,
toé iest jejich vařenie.

K tomuť mají kysělici,
anať Sě vije na lžíci:
Takť jsú šereclní hnojníci,
avšak chtie hrdi býti.

Škareď, kostrbatí,
na nichť jsú tlustí kabáti,
neumějíť šermovati!
ZbavtŽ nás jich' božie máti!

Smrďť dušě zelím nemastným
i také m1ékem kysělým.
Pravím to srdcem cělým:
Nekvas s trúpem opilým.

A když sě hrachu nažerú,
ihned sě do krčmy berú.
Toť já pravím na svú vieru,
nehledajíé tu vieru.

An druh na druha říhaje
a jako věžník smrkaje
a kmotr vždy kmotru laje,
za kord sě potrhaje.

30
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4 ještoť již' kteří - 7 s

t6 zbaoiž zbav _20 nekzla:

30 polúhlaz:ie půl hlavy -

sámbyl reĚ Že (on) sám ie
peněz) - 45 na pospěch sy
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.."á,i. ' 94 mladú radú nezrale, ne-

.:y'oi$.d". řehole - za požiou ižiji -ydlo řeholní život _ aa ostwdlo bylo

Druhyt sě hrdinsky stavie _

sněď by sám polúhlavie;
třetíť jemu nohy stavie,
boje sě zajeho zdravie.

An sebú wŽe jako zmek,
přisaháé, by sám byl rek
a řka: Věz to každý člověk,
žeé sem smělý pacholek.

Divnéé mají tancovrínie,
kdyžť sě zberú mezi panie.
Tué iest divné dívanie
a milé přihlédanie.

Ané svinské skoky činí
vopravuje sobě klíny
a z úst jemu tekú sliny:
toť vám povědie iiní.

Když chce skočiti na pospěch,
tuť sebú vrŽe jako měch.
A já to dobřě viděch'
kdyžto na jich hodech biech.

Ještěé vám více povědě:
50 když bude při jich obědě'

tuť vždycky na sě hledie
a jako svině jedie.

ošklebíť zuby hřieběcí'
omastieé pysky prasěcí'

55 postavíť uši oslicí
činíé chlap skoky telecí.

4 ještoť již, kteří _ 7 sýřenie kyselé mléko - 9 kysělicě polenta (pokrm z ječné mouky) -
t6 zbaviž zbav _ 20 nekaas nelriodtfi; trúp tnsbec,chám, neurozený _26 aěžnik domáct pes_
30 polúhlaz:ie půl hlavy _ 3L staoie (m. stazlí) nastavuje - 33 arže bodli zmek ěert _ 34 by
sdmbylrehže(ol) sám jerek-38zberú sáodeberou se-42kl inzáhyb šatu(nauschování
peněz) _ 45 na pospěch spěšně - 49 pozlědě povím _ 53 ošklebíť zuby vycenl zuby
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FÍsEŇ v t rsEI -É CI{UDINY

Jižé nám zima přišla,
stryštež, odraní!
ZLe srne se př.ivoděli
a šatuov nenie!

5 ZIý vietr věje,
zlá náděje!
Sychravice jdú
jedna za druliú,
činíť nám túhu.

A snieh prší zhusta,
to z1é znarnenie!
Pláščex<, lcabát zedraný,
nohevic neirie.
V létě spáchom,
nic nedbáchom'
co v zirně bude.
Náš těž$i trude,
ano šatky chudé!

Milí chudí, těšrny se,
radost se nám stala!
Šaty s nás opršaly,
irlava oblínala!
Milí chudí,
núze nás pudí.
I(terak učiniti?
Nelze iinak býti
než bohu poručiti.

Kukly nárn zle skrájeli'
kusa jich nenie.
Což sme psoty naseli'
toé bude plenie!
Z snopa čtvrtce,
smutno srdce.
o čem do Čech jíti?
Sobě ocitušiti
a do krčmy jíti.
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PójdemeJi co krčmy,
necht.ie nám naliti.

ný,

50

Ach, kterak jest nechutno
z suché čieše píti! ,:;
Truchel pěšec,
lačen měšec.
Kterak učirriti?
Sobě odtušiti,
bohu poručiti.

Buoh jest ščedrý dařitel,
lroneuž ráčí dáti;
na něm nelze vyláti
ani vyhněvati.
I(omuž ráčí,
bez rozpači
dáť mu všeho dosti
z své hojné milosti
se vší ochotností.

Zastavrne kyj s palicí'
však zbroje netřeba!
Kážem piva naliti
a kúpíme chleba.
Draho cení,
peněz není!
Všecko, což kúpiti'
vždy musíme mieti,
byé nám bylo vydřieti.

V pátek naše hody:
úkrop z studené vody,
kyselice s ščavú,
zaur Se vší špatnú stravú.
Budú ryby?
Nelze chyby,
vDunaj iavmoř i ,
dražší než úhoři,
delší než pískoři.

Když bude v sobotu'
budem mieti psotu.

É-
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A v neděli ráno
v žaludku prostranno.
Sedem k stolu
chudí spolu,
kážem sobě dáti
větru posniedati
a nic obědvati.

A kuchaři naši
vaří n"ám ze mhly kaši'
za tmy zvěřinu,
ve snách jeleninu,
nrlton pařie,
trďo vařie,
chtiece hosti ctíti,
krmičku učiniti.
Nechajžé jsú s ní zbiti!

Nechajíc hrubých krmí'
milujme zelé,
jelito s krúpami'
mléko kyselé,
a zaštpici,
kapalici,
s rnákem valdyně,
uzené, dýně'
hrách na okříně!

7 sychraz.lice sychravé počasí - 9 túha zátmatek, tesknost _ 12 pltišček pláštík - L3 no-
haoice kalhoty _2L opršaly deštěm byly zničeny - 22 oblinala olysala _28 kukla kápě, ka-
puce; skrdjeli nastřÍhali, ušiii - 31 plenie ptenl' plevel - 32 čtartce čtvrt měřice _35 odtušiti
uleviti _ 4L truchel truchliqf _ 48 oyldti láním vymoci _ 49 tsyhněaari hněvem lrymoci - 51
bez rozpači bez rozpaků, bez váhánl _ 66 kyselice polenta (lokrm z ječlé mouky) _ 67 zaur
(z něm. sazer) synonymum ke kyselice _ 69 nelze chybg bezpochyby - 76 prostraruno prázdno
_ 86 ndton špalek na štípání dříví - 87 trdlo palice - 95 zaštpice druh hrachové kaše, v.
Klaret Gloss. 1790 (millepissa) - 96 kapalice syrovátka _97 aaldyněnuďe n. škubánky (?)
_ 99 okřín misa

PIEsEŇ oD PANA Šr:puBnnKA

Račte poslúchati, co vám chci zpievati,
coť se stalo dávno v městě v Mělníku.
Sebrali sě páni spolu měštěné.
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A tué jsú sě spolu pílně radili
a o Štemberkovi zradu skládali,
a kterak by Štemberka života zbavili.

A když jsú sě spolu pílně raďli,
inhed Štemberkovi přěd sě káza|l..
A poslúchaj, Štemberku, co mluví páni!

A raétŽ poslúchati, milý Štemberku,
co pravie páni měščěné z Mělníku,
a chceš-li ty zuostati při svém životu!

A když Štemberk to slovo zaslyšal,
inhed služebníkovi kuoň seďat kázal:
A seďaj ty kuoně, budeva vsědati.

A když Štemberk na svói kuoň vskoči,
přěde pány měščěny pěkněť sě zatoči:
A buoh vy raě žehnati, milí měštěné!

A rač tě buoh Žehnati, milý Štemberku!
A pospiechaj, Štemberku, z města Mělníku,
a chceš.li ty zuosati při svém životu!

A když Štemberk z btány jedieše,
jeho pěkná Anička v uokenci stojieše
a tak velmi srdečně jest zaplakala.

A rač tě buoh žehnati, má milá Aničko!
A žehnaj tě milý buoh, muoi milý Štemberku!
A komužs mě poručil, smutnú díevčičku?

A když Štemberk v pole iedieše,
inhed svému koníkovi čelo protieráše
a svá samostříly oba znapínavše.

A tuť jsú sě spolem sebrali všickni měščěné,
a o Štemberkovi zradu skládali,
a kterak bv Štemberka Života zbavill.
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A jediný z nich vecě: Poslúchajte, páni!
A vy'jeďte za nim, jměte jej na poli.
A cěle vám pravím' přídeé vám bez hanby.

A když Štemberka u poli viděli'
z'a ním páni měštěné hlasem volali:
A postůi, počekaj nás, Štemberku milý!

A nestřielej na rtás, milý Štemberku,
však jsme my páni měštěné z Mělníku,
a však sme,my páni měštěné z Mělníku.

A když iste vy páni rněštěné z Mělďku'
slibujete-liž mně mému životu?
A já na vás věru střieleti nebudu.

A my tobě slibujem, vieru zastavujem,
že my tvému životu nic neučiníme,
že my tvému životu nic neučiníme.

A iediný seďáěek, ten voralv stráni
a všecko poslúchal, co mluvie páni:
A hlédajte, páni' byste mu zdržali!

A neběhaj' Machu, muoj milý brachu,
a neboj sě sedmi pánuov strachu,
všaké jest náma jindy tieže b;;Ívalo.

Jediný Kačeruov syn' ten s koně skoči,
utne Štemberkovi obě rucě, nozě.
Ažěbž pod klejtem, muoj milý buože!

A když Štemberka do města nesechu,
proti němu Pamý, panie ven vyjedechu:
A vítaj, Štemberku, náš sluho věrný!

A iá vám děkuji, panenky i panie!

Jediných sedm pánuov učinilo hnánie,
a ti jsú mě na svú čest, vieru vzali.
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A tiť jsú mě na svú čest, vieru vzali,
a tak jsú mě hanebně velmi osěkali.
Ažé|ů sě tobě, náš z Prahy králi!

A všeckoé já toto mám pro pěknú Aničku,
ještoť mi jest dala perlovú tkaničku,
a za tot jí služím svú milú hlavičkú!

7o A ještěé iá viece mám pro paÍrnu Maruši,
a onaé mě vzala na svú milú duši'
a tak iest mě vzala na svú milú duši.

A protoť já pravím starému' mladému,
a kto kolivěk vládne u poli sám sebú:

75 Nedávaj sě žádný na takovú vieru.

t5 budezsa (duál) budeme_3O samostříl kuše, samostříli znapínavše napjav (ieden po
druhém) _3| spolem sě sebrali shromrížc|ili se- 35 jměte zajměte _36 cěle jistě,vskutku-
46 aieru zastaz;ujenl dáváme čestné slovo _ 5L zdržali doďtže|t_ 52 neběhaj neutlkej _ 57 a žě-
liž pod klejtem a žel' ač měl glejt _ 62 hntinie útok _ 66 žěliž sě tobě polutllij

LYRIKA DUCHovNÍ

Duchovní píseň má mnohem starší traďci než ostatní česká lyrika. Duchovní písně
(Hospodine, pomiluj ny a Svaqf Václave) stojí již na samém prahu naší národní literatury,
avšak tento literární druh nemohl b1ý.t pěstován intensivněji, dokud latina zůstávala
lryhradním bohoslužebným jazykem. Proto teprve husitské hnutí poclnítilo u nás rozkvět
duchovní písně; ze 14. století nelze uvésti duchovních písní v nejužším slova smyslu více
než tři: Buoh ašemohúcí, Jezukriste, štědrý kněže a Zdráoa, bález:no slaonosti. Prvď z nich
byla snadpůvodněpísnívelikonočď. Složena by|a iiž v 1. polovině 14. století a postup-
ně byla rozšiřována tak, že nabyla rázu obecné písně prosebné. V posledních přida-
ných strofách je již ohlas církevního schismatu. Zpívala se v kostele při kázání a při pro.
cesích-tak je dosvědčena na př. u Waldhausera. Druhá píseň vznikla v 2. polovině
14. století, r. 1408 se připomíná již iako stará; zpívala se při podobných příležitostech
jako Buoh všemohúcí a podobně také byla stále doplňována a měněna. Třetí píseň
vznikla úpravou starší modlitby na začátku 15. století a patří k prvním českým písním
mariánským.

Zvláštním lyrickým druhem byly t. zv. plankty čili pláče P. Marie pod křížem'
úwary spojující projev lyrický a dramatický neboť se předváděly mimicky na Velký pátek
v kostelích. Ze staročeských ptanktu je nejcennějši Pláč Panny Marie, začínající slovy
,,Pláči mému hodina... Je to qýňatek z rozsáhlejší skladby. Bolest P. Marie ie v něm vysti-
žena formou čistě lyrickou, hudebně i strofi'cky velmi umělou.

Dvě pisně zaujmou složitou symbolikou; jeto Mistr Lepič a Kocovní&' - Mistr Lepič
je symbolická báseň vyjadřující kult hostie proměněné v tělo Kristovo. Lepič (hrnčíř) je
symbolem Boha, malá látka znamená tělo Kristovo v eucharistii, šesterá věc pak milosti,
jichž se Kristov^ým prostřednictvím dostává všem lidem._Kocovník je rovněž sym-
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