Poznámky

ediční

Prvď rozsáhlý soubor staročeskélyriky vydal J. Feifalik ve své studii Altčechische
lriche, Lieder und Sprůche, Sitzrrngsberichteder Kaiserlichen Akademie der sřissenschďten (philosoph.-histor. Classe) 39' L862' stt. 627-745. Naposledy pořídil souborné
vydránr ]. Vilikovslqý, Staročeská lyrika, Praha 1940. Problematikou staročeské lyriky
se všeobecně v poslední době zab1ival J. Vilikovs\i ve stuďi Milostná lyrika staro.
česká,
otištěnév Písemnictvt českéhostředověku, Praha 1948, str. 161-175;dale V. Černý
v díle Staročeskámilostná lyrika, Praha 1948. Nepřekonáno je stáůenově vydané dllo Z.
Nejeďého Dějiny husitskélrozpěvu I-VI' Praha 1954 (I' II)' 1955 (III-V)' 1956 (vI).
Jotace v celém oddílu zachovávána a upravována v krátkých i ďouhých slabikách po
sykavkácha po ř. lenv Pisní oeseléchudiny zachována jotace pouze v ďouhých slabikách.
Milostná lyrika
Závišovapíseň

tO,

'ý'

:hoti

legendyřímský senátor Dorus
vský- tz sbožie majetek - 20
k! laajiny Kapadocie (Cappa_
-29bypoztolilaabypovoiila 33
Éh|i- 5l skončenie
smtt _ 53
diechu)vycházely - 89 z špíIe
řilo - t30 uprositi vyprositi

otištěna podle rkpu TřeboňskéhoA4, fol. 396b-397a (T). opravy a doplňky prove.
denypoďe rkpu Kapitulní knihovny v Olomouci č'300,fol.283b -284a (o)az|omku (v. 1-23)
v rkpu mnichovské Státní knihovny č. 8348, fo|. L32b (M). o dosavadních vydáních a odb.
literatuře viz J. Vilikovský, Staročeskályrika, 1940, str. 180-182; dále V. Černý, Píseň
Závišovaa ltďie, Slavia l8' |947-1948' sÚ. 390-405 a ve spise Staročeskámilostná lyrika'
Sborník prací fil. fak. brněnPraha 1948; o souvislosti s něm. milostnoupoesií L. Zatočil^,
skéuniv. II' 2-4' 1953, str. ll0.L26.
3 v tužebnékrvi o] w tuzebnofti w krwi T (tuzebnofti půo.e přepsáno na o) -7 p|amennéj]plaménéT'p|ameney M, tuzebne nemoczio _ 12 p|avajeo' M)p|av,la Z- 18 kdyžť
sě zmilitká T1 když sě. . ' Žádná O, ač sě žádrlá M _ 22 ža|ostívéT' M] téžkutúhúo 27-30 a O až za r:. 3L-34 - 40 jakožo] yakozto T _ 48 a of chybít T _ 49 z|ých o] z|e T 52ao]chybío T_55múžádn.t!olžáMnmúT_66 slunce přěstkvúcie]Ílunecznewieczy T,
Ílunecznekwiti o; sroa.68 i kvietie T] přestkvúcío _ 71 mievá o] ma miewa T _ 72 obtát1
o] ohrziewa T; patří do dalšíhozlerše_ 73 zhšievá o] miewa T _ 74 davt 7] dat o; v tu
svietí'
světlosto] w íluncze T - 75 jasně vzřieti T] z jasna hleděti o _ 84 jíŽmá najkrašší
mosím tužiti] gimz ma naykraffi fwiti mofim tuziti O, zadna fwietyz yafniet wzezrzity T _
93 zpievá) zpiewate T, opraveno z půD.zpiewage, fpiewa O
Dřěvo sě listem odievá
Rukopis ve Vídni, NárodnÍ knih. č.4558, fo|. 24b-25a; paleograficky vydal J. Feifalik'
Siuungsberichte 39,L862'283.284, v přepise J. Vilikovský, Staročeskályr.ika, str. 29-30
(Zil). Píseň psána neumělým pravopisem a má některé nářeční rysy (4 cě' Lo dbtÍci'
a j.); isou ponechány.
28 třeciemu,36z;yscěrčmež
7 řěže] hrzefye - 9 ďvi sě] gdywi Íye- 10 o sobě Vil] předchtizísnad v (a ne o) L2 beze jmene] nadbey|ezgmyenenadepsdnobezeyf menye; beze smienie Vil _ 16 milostí]
myloÍky- 17 NeustavíčnýVill Newftawíczi_ 21 ktoésem, tenž]ktod fyem tenzs; nosímé]
noÍÍimd,
mosím Vil _ 23 nepoviem]nepowiew - 31 naň] nay; zlýť]slit; imá] zgma _ 32 kto{
htoth; jeho] gyehno - 35 rušínás] ruÍÍynaff; ruffysnaÍÍFeiÍ (Vil: asi neprd,aen)_ 36 oď
nás] odhnaíÍ
Tajná žalost
Rukopis NUK xvII F 9 na přední předsádce. - Vil.' Stč. lyr*a 3l-32.
ZnačkaR0(repeticio)před veršem5,7, L3'|5'2l,23iv. (versus)před veršem9' 11, 17' 19.
28. Yýbor z české
literatrrry

L-_
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Slovce M
Rr:kopis Admont č. 590' fol. l56b' nyní NUK xx B 9. - vil.' stč. lyrika 65-67.
Verše 1-4, tl-t4' 2|-24, 3|-34,41-44 opatřeny značkou pro versus, verše5-l0
značkou Ro; tJrto verše jsou zapsány jen jednou, ale za textem uásleduje poznrírnka:
Repeticio ut supra post duos versus.
6 v světě] wíÍyetye
Již tak vymyšlený květ
Rukopis Třeboň A 7' fol. |52b-l53a. - vil., stč. lyrika 35-36.
Přěčekaje všě zlé strážě
Rukopis Třeboň A 7' fol. L54a'b. - Vil.' Stč.lyrika 61 (s poznámkou' ženenl jisto' zda
dochovaný text ie úplný - stÍ. 183). V. Čemí Staročeská milostná lyrika, mění pořaď
strof: 1, 4,2,31 5.
2 puojduť] O rkpe oÍ,raI)oza pudut _ 4 sám] gÍam (g škrtnuto)rkp _ 6 ubuďch tu rÉ6
Zi.i] ubuďchu Čen! (chybně)
Noci milá
Rukopis Třeboň A 7' fol. 154b.-vil.' Stč. lyrika 62.
l pročs Vill ptocz _ 2 mé milé 7r7] mem milem, -m připsáno
Šla dva tovařišě
Rukopis Třeboň A 7' fol. l39b. - Vil., Stč. lyrika 75-76.
2 tíšě]tieÍíye_20 a 22 oeršje zsthpe zapsán jen jednou,ale je čárkamipřipoien k veršům
19 a 2I na znamení,že mcÍbýt o1lakotldn(Vil z:. 22 oynechduQ - 23 a 25 veršza1lsón a rkpe
jen jednou, ale je ědrkami připojen k lseršům
24 a 26 na znatnení,že má být opakot:dn (Vil
a.23 z4lttechóoá)
Zttati|at jsem milého
Rukopis Třeboň A 7' fol. l52a._ vil., Stč.|ynka 73-74.
14 mně náděje nesvitá doplněkErtlúzl)bila rkp (nic oíce,text pokraěuje)'by|a FeiÍ'Vil
teěhaminaznaěujechybějící
oerš_3| Bóh tě] Botye
j
a
s
n
ý
Milý
dni
Rukopis Kapitulní knihovny v Oiomouci č.300,fol. 2L3a.Yyda| J. Feifalik, Sitzungs.
berichte 39' 685-686.Versi třeboňskéhorkpu A 7, fol. l55b -156a viz Vil., Stč.lyrika 58-60.
1 ukvapil] vchwapil - 31 najmilejši]naymiley[fie
Lyrika reflexivní a satirická
Smrt
Jediný rkp Lobkovický 311 (nyní NUK xxIII F 2), str. 434-435; paleogaficky
vydat J. Gebauer, LF 1l' 1884,300-302;v přepise Vil., Stč. lyrika 97-100.
42 všaksě zemi vždy poručíGeb'Vilf bez sérkp
Píseň o Pravdě
Text ze zlomku Mus. 1 Ac 82 (t. zv. Sclrtirerovského- Mus\ da|š1rkpy: kancionál
Jistebnický' Mus. II C 7, str. 7L (Jist)' Třeboň A16, fol. 97b3 pozdni,jazykově upravený NUK XVII H 32a, fo|. 14a. Vydal paleograficky s přepisem K. Novák, Stč.píseň
o Pravdě, Tábor 1888 (|ist a Mus), Y předpise vil., stč. lyrika, str. 106-110;J. Daň.
helka, Huďtské písně,Praha Ig52'str.LL9-L22. Literatura ve vydáníVilikovskébo(str. 189).
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32 čsenéj Mus) czm
ma] pozdějšípřIdaoeh _ 5
pozdějšípřídaoek, neni o j
Jist_ 65-68znía Jist:Dři
i nebylo také zlosti - 71čenie, než při zákoně ost
vinu: Pravdo, zde se nár
(asi pozdějšipřidaoek) -9
Sedláci

Rukopis Třeboň A 7
2 budul nadePsdno
potrhaiel rzihagie, fmrkal
sám byl Vil|bi fam bit bi
PÍseň veselé chudiny
RukoPis KaPitulY vl
ČČlt zg' 1904' 387-389;l
obsahově shodnou, ale
t53b-154a (?-) vYdal J. V
42|ačel T)|aczynÝ
ZýtaurrcV_95
7]
me

Pieseň od pana Šte

Rukopis TřeboňA7
NadPisz Tuto se Pt
přěd sě] prziedcze - 16 l
spolem sebrali všickni] z
-a; na okraji připsdno rc
wítranie - 55 Kačeruov ]
Lyrika

duchovní

Buoh všemohúcí
otištěno z nejstarš
ieďý, Počátky 457-458,
L52-L54) a A. Škarka,N
Od v. 21 srov. KaP
l9L3, 5\ dále tamŽe M
a zlomel<B YI,'2' fol. 3i
N VII, fol. 75a-76b.

tezukriste, štědrý k
Poďe rkpu Kap. P:
(B). ostatní rkpy a liter
lII,397' Vil., Stč.lyrik
L949,73-75.
2 s uotcemr duchen
matye A_ 25 méhotělz
podle B, srou. VČA 9,1
V souhlase s Neied
28r

B 9. - Vil., Stč. lyrika 65-67.
načkoupÍo velsus, verše 5-10
n textem následuje pozniímka:

<a35-36.

32 črvenéjMusf cztttu Jist _ 45 římských Musl neni a Jist _ 48 co sú učinili z fu.
mal pozdějšipňídaoek- 53-54 oba oeršechybějI a Mus7 doplněny z Jist _ 56 pro peniezě]
pozdější
přídaoek' neni a Jist _ 57 jidech }st] gidech prawda Mus _ 62 štívatiMels] vyhnati
_
65-68
zni u Jist: Dřěvnl knieŽata i páni veďi ctne' počestnéradn prospievali u milosti:
Jist
i nebylo také zlosti - 7L-84 zni zsJist: a řkúq Mněť lepšieho nenie viece do mého skončenie,než při zákoně ostati a tu Život dokonati. Ale než měďec pominu, tak mi tu dachu
vinu: Pravdo, zde se nám nehoďš' v naší řehole nám škoďš - 85-86 tseršejat o Mus
(asi pozdějšípřidaoeh) _ 99 iq ya prawda Mus _ |LI-|L2 přidaaek rkpu Mus
Sedláci

(s poznámkou, Že neď iisto, zda
á milostnrí lyr'ika, mění pořaď

Rukopis Třeboň A 7' fol. 139a'b.- Vil., stč. lyrika 111-113.
2 budu] nadepsóno za půa. c}:iczy_25 drutra] druho-25-28 řÍhaje, smrkaje, laje,
potrhaie] rzihagie, fmrkagie' lage' pothagie rkp; ítbaj|' smrkají' laje' pouhaje Vil -34 by
úm byl Villbi fam bit bil._37 ďméé]ďwniet-47 viděch] wieďech

.rfuufu)rkp _ 6 ubuďch tu rkp,

Píseňveselé chudiny

ip*ao
.76.
aleje čdrkamipřipojenk oeršům
vQ_23 a25 oeršzapsdn a thpe
anuní,žemó bllt opakozlcin(ViI

,74.
l'text pokračuje)'byla Feif,ViI

3a.Vydal J. Feifali\ Sitzungs|56aviz Vil., Stč.lyrika 58-60.

l), str, 434-435; paleograficky
tč.lyrika 97-100.

' _ Mus)i dďší rkpy: kanďonál
.97b; pozdni, jazykově upra'iepisemK. Novák, Stč.píseň
. lyrika,str. 106-110;J. DaňrydáníVilikovského(str. l89).

Rukopis Kapituly vyšehradskéV Cc 7' fol. ób-7a (Z); vydal paleograficky Ad. Patera
ČČuza, L9o4'387-389;v přepise J. Vašica,PÍseňveseléchuďnn St. fušena Moravě |932. _
obsahově shodnou, ale v detailech značně rozdflnou versi rkpu třeboňského A 7' fol.
l53b-L54a(Q vydal J. Vilikovslcí Stč.lyrika 82-85; tam i literatura (str. 186-187).
42 |ačen'Tf laczyn V - 43 ktenk učiniti T] všeckocož kipia V; srw. o. 61 - 55 Zastavme fl Zuftawme V _ 95 zaštpici| za|picziV' za |picze T
Pieseň od pana Štemberka
Rukopis Třeboň A 7' fol. 150a-151a.-Vil., Stč.lyrika L25-L28;tamiliteratura (str. 193).
Nadpisz Tuto se počínápieseň o Štemberkovi,nadepshto: od pana Štemberka-8
přěd sě] ptzieďcze - 16 vskoči]nadepsánonad půa.vkroči(sroo.o.55:skoči);vkročiVil -3L
spolem sebrali všickni] nadepsdno:spolu inhed řezníci sebrali _ 33 Života,lnad-u nadepsóno
.a3 na okraji připsdno repete - 48 chybí' ale při urši 47 je pozndmkarepete - 49 v stráni]
wftranie - 55 Kačeruov VillKaczietuow, Feif. čtechybně |<acieřuov
Lyrika duchovní
Buoh všemohúci
otištěno z nejstaršíhorukopisu NUK xvII F 30, fol. 96a,b; ostatď rkpy uváď Z. Ne.
ieďý, Počátky 457-458'nově Dějiny husit. zpěvu II',207,,Vil., Stč.lyrika l98 (text na str.
L52-L54)a A' Škarka,Nejstarší
českáduch. lyrika (Památky 6)' |949,7L-72.
od v. 21 srov. Kap. Praž.M 10Q fol. 60b, vydal Ad. Patera, Sborník Hist. krouŽku 14'
|9L3' 59; dále tamžeM Lo2ll' fol.. 2b; latinsky i českyzlomek M29, fo|, 143b (začátek)
(ležaltři dni v hrobě - k toběťvoláme). Výklad latins\i: tamže
a zlomek Bvll2'fo|.322b
NVII, fol.75a-76b.
Jezukriste, štědrý kněŽe
Poďe rkpu Kap. Praž.M 1, fol. l2a (A)i opravy podle rkpu NUK VIII C 11, fol. 82b
(B). ostatní rkpy a literatura Z. Nejeďý' Počátky 459463' nové vyd. Dějiny husit. zpěvu
III'397,vi1., stč.lyrika 150-151 a A. Škarka,Nejgtaršíčeská duch. lyrika (Památky 6),
t949,73-75.
2 s uotcem, duchem B] fuoczem |ynem l _ t3 zpievaj|ceB] |pyewagyczy A - |7 máti B]
A -37-40 chybějío A; doplněno
matye A - 25 méhotě|a A] duše,těla B - 31 dušěB] duÍÍy
podleB, sroa. VČA 9, 1900, 243
V s o u h l a s e s N e j e d l ý m z m ě n ě n o p o ř a d í s t r o fA. jYe p o ř a d í |: , 2 , 3 , , 7 ' 5 , 4 , 9 , 8 , 6 ' l 1 .
2g*
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Zdtáva, králevno slavnosti
Podle rkpu NUK xvII F 30, fol. l50b.151b (M); ryd. V. Flaišhans, ČMusFil 5,
1899' 340. Opravy z rkpu Univ. knih. ve Vratislavi I Q 466, fol. 29b (Z)' poďe fotografie;
varianty ostatníchrkpů viz Z' Nejedlý; Počátky48L-482' novévyd. Dějiny husit. zpěvu III'
45n a Vil., Stč. lyrika L34-|36; u Vil. otištěno téŽlat. znění plsně a je tam i literatura
(str. 191-195).
2 očistnicetrz]učiščenie
rM; emundatrtx lat. _ 36 kvietie Z] kwyete M _ 40 i skončenie
Z] i všeskončenie.t1{- 44 těla svéhoZ] svéhoživotaM - 50 opatř V) opatÍižM
Pláč Panny Marie
otištěno z jedinéhorkpu NUK xlv G L7,foL.L27a-L28b.-Vil.,Stč.lyrika L37-|38
a Z. Nejedlí Dějiny předh. zpěvu 308-310' nové vyd. Dějiny husit. zpěvu I,403-405'
A. Škarka,Roudnický plankt, LR 79,1956, |87-L95;tam i literatura.
17 stradúcírkp) svaďuci Vil (chybně)
Mistr Lepič
Rukopisy: NUK v A23 na přídeští;odlepeno (l); NUK V F 2 na přídeští(B). Vydal
paleograficky Petíra' SbFil 9' 193L' L36-L37' v přepise Vil., stč.lyrika 139.Výktad podal
D. ČyževŠkii,
SaS 2, 1936,98-lo5.
jakoŽ
A] jakožtoB - 6 velmi l] jednu B _ 10 vedléAf poďé B; i zemskémul] zde
3
světskémuB- 17 zvlasti B (prorým)) zvláščeA _19 i A)jakž B_22 vynda z4] vyndi B24 belhavémul] bohatémuB
Kocovník
Rukopis Mus. XII G 10 na zadní desce a zlomek drkolenský. Vydal paleograficky
V. Flajšhans, ČČtvt94' L92o, 81-82. - Vil., Stč. lyrika 141-142. K interpretaci písně
SaS 2, 1936,98-lo5.
srov. D. ČyŽevškij,
22 třasa) trzafia rkp, tÍesaVil
Otep myrry
Rukopis VyššíBrod 42,fo|.159b (faksimileNUK XVII J 17, č.18)._ Vil., Stč.lyrika
l43-L4t. K interpretaci srov. V. Černý Stč.milostná lyrika, str. |42-144.
1 myrry] myry, myrrhy Vi| mnět) myet - 22 střět) ftrzyet, stržet Vil - 26 z ltcěl
znyeczy, nice Vil
Doroto, panno čistá
Z rkpu NUK XVII F 30, fol. L78a-L79a(M), vydal J. Gebauer, LF 4, 1877,2L6-224.
Opravy a doplňky podle rkpu t. zv. Svatovítského(Kap. Praž. D 84a_Vit,). Varianty
všechrkpů v. Ad. Patera, Svatovítskýrukopis, Památky Ix' 1886,304-311.- Vil., Stč.ly.
rika 155-159;tam i literatura(str. 198).
14 stělena Vit) potozela M _ L5 Dorotús Zít] dorotu M _ L8 města i hrady M] hrady
i domy Vít - 29-30 chybějí a M; doplněnoz Vít _ 34 tozlrilttvVítf roz|yty| M _ 4L to svaté
'tělo M] to tělo svatéVít _ 45 rozpěchu Vítf tozbychu M _ 54 ji Vit] chybi o M _ 69 klaněla
Ifít) mod|tlaM_7o věřllaVit] wvyerzyla M-73 s n1mVit) a s nym M-75 zařvav Vítf
zatzwat M _ 82 Do zahrádky do rozkošnéZit] C tpovědě jemu do zahrady rozkošnéM - 84
tóžéVit] tozy M_ 89 z špíleVít] py|nye M_99 tlVitl chybía M-L00 uslyšánjestVít)
uÍlyíÍyepotom .a pdo. uslyffyew to M - 106 pěkné Zir] pyeklne M -LL4 zděj Vi,t| zdye
M; to} připsdno a M na okraji _ l29 pšieznt Vitl mi|osti M
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Z|yiky skiádané t
ie patrná motivická sh
možnosti.
Duchovní poes
snad benediktin a přís
ském originálu dávají
predicator, t. j. Domas.
byla dvakrát přeložena
ie neliturgická vánoční
lamium) z konce 14. s
stickým pro pozdější n
Z bohaté tvorby
(O quantum sollicitor)
latinské satiry namíře:
_ Píseň mistÍa Vojtěch;
patří k protižensl$im s
huje povšimnutí, že u
ukázka tohoto druhu i
ce&, obsahující oblrykl.
Lejcb Hle' iaro t
lostné lyriky žákov
ním přírodďho motivr

