
chia), který je v rkpe Mus. XIII
\. Skarka, Dominikrín Domaslav
:.-filol. l95Q č. VI. Tam ie nyní
ne a H. M. Bannister v Analecta

zde Ferd. Stiebitzem, zapsán
Dreves, Die Hymnen Johannes
J. Vilikovskí Latinská duchovní
1948, str. 48-29.

Ferd. Stiebitzem, je v rkpe NUK
'tami) a M 104, fol. Ba. _ o této
tské a latinsko-české srov. J. vili.
frlos. fakulty univ. Komenského

td. Stiebitzem, je v rkpe NUK

rrto, přeložené zde Ferd. Stiebi-
'kde ie zapsána s obsáhlým ko-
rehých Čechách, Bratislava IV.

likulov II 175), fol.200a; vydal
K E 14 otiskl I. J. Hanuš, MaIý
y cit. spise J. Vilikovského, La-

tde Ferd. Stiebitzem, ie v rkpe
|fol.2l6b. Latinský text otištěn
pkého středověku, Praha 1948,
ltďi Latinská poesie žákovská

SKLADBY LYRICKoEPICKÉ

Asi v polovině 14. století přistupují k dosavadním duchovním látkám, většínou čistě
epiclcým, látky nové, pocházejici ovšem rovněž ze starší i soudobé literatury latinské'
hlavně modlitební nebo kazatelské. Jsou to především motlvy souvisící s prohlubo-
váním kultu Krístova člověčenswí a líds\ých vztahů jeho života; přitom se sousďe-
dovala pozornost k Panně Marii a nejqýznačnější radostné í bolestné okamžiky jejího
života staly se oblíbenými náměty duchovních rczjímánii básnickych skladeb. Literatura
,,radostí Panny Marie,,,jež byly hned od počátku seskupovány v cykly (o pěti, sedmi
i více částech), je starší i rozsáhlejší než t, zv. plankty nebo|i pláče, totiž skladby líčící
pociry Panny Marie pří ukřižování Kristově. Kdežto v latinské poesii tohoto druhu na-
prosto převažuje lyrika, mají české básně o radostech Panny Marie, jichž je několik,
i dosti silné qýpravné složkn neboť se většinou obracejí k obecenstvu, u něhož ne-
předpokládají velkých znalostí' a vysvětlují proto obšírně děj' ienž je podkladem jednot-
livých radostí; užjvaji také většinou traďčního verše epického, osmislabíčného, sdruženě
qýmovaného.

Také umučení Kristovo, které ďíve bylo zpracováváno epicky, ie nyní, v dru-
hé polovině 14. století, již jen slabou dějovou osnovou, nad kterou převládají medi-
tativní složky obracející se ve formě veršovaných modliteb ke Kristu. Tak ke dvojímu
staršímu epickému Žpracování umučení přistupují dvě skladby lyrickoepické, Umučení
RajhradsW a RoudnicW.

RADOSTI  PANNY MARIE

Zetřítozsáb|eiších českých básní složených na thema radostí Panny Marie podáváme
dvě ukázky ze skladby zapsané v t.. zY. rukopisu Svatovítském. Její autor se v rozvrhu
látky přidržu je zce|a běžné uaďce, jak ji známe z latinské literatury středověké, vyznačuje
se však proti druhým dvěma skladatelům větší vroucností, třebaže neovládá svuj jazyk
a ieho výrazové možnosti tak dovedně jako autor druhé podobné skladbn Deoatera ra-
dostl,která je v rukgpisu Hradeckém. První ukázka vypráví o vyvolení Panny Marie za
matku Kdstovu a o Kristově larození, druhá o nanebevstoupení Panny Marie.

Actr" bože, by sě to stalo,
bych mohl to slovce vymysliti,
jenž by sě mohlo slíbiti
tobě, worče, i tvé matcě'

5 Íač se Ínnú býti na počátcě.

Ješěe jiné chci řéci:
vzdechni srdce, vzplačta oči,
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rucě sepněta sě vzhuoru,
jděta nozě u pokoru,
mysl sě navrať k svému Spasu'
usta rnluvte v každém času
ot Marie, matky božie.
Ta jest nás všěch chudých sbožie.
Jazyk, tak i smysli moji,
zjevtež nynie múdrost svoji.
Ač ne ovšem dobřě dieta,
avšakž řcěta, jakž umieta.

To já vám z Písma přěloži'
sedmeru radost vám lryIoži,
jižto jest ot boha jměla
Maria, když zďe v světě byla.

Prvnie byla jejie radost,
kdyžto buoh pro svú milost
poslal anděla s qýsosti
ve všie nebeskéj světlosti,
tozkázav mu tato Slova:
,,Řci jiej, ať bude hotova
přijieti jej v svuoj živótek.
Tué jsem zvolil svuoj přiebytek...
Inhed anděl v jednom slově
jide tam velmi hotově,
kdežto Mariji vidieše.
Uzřěvši jej, truchla bieše.
Vecě: ,,Slyš, dóstojná dievko!
Na listiech jest psáno takto:
Zdráva, Maria, plná milosti'
přěbývá buoh s tobú v radosti,
mezi ženamis blahoslavena,
svatyms duchem oslavenal
blaŽený plod života wého,
Kristus, syn krále nebeského...
Když anděl svú řěč dokona,
otpovědě jemu ona:
,,Kako by sě ta věc stala,
a já jsem mužě neměla?..
Anděl jie da toto věděti,
odkud jie bieše počieti:
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,,Duch svad přistúpí k tobě,
počne sě synáček v tobě;
skrzě wého ucha slyšěnie
božswí bude svrchovánie...
}akž Maria tato slova uslyšě,
tak by hotova k poslušě.
Vecě poslu Gabrielovi:
,,Pověz tam svému králevi:
ova' jáé jsem tvoje roba,
učiním vše, což wá doba.
Staň sě wá vuole nade mnu,
rač b;ýtí tvá milost se mnú..(
Tu sě inhed všěch svadch žádost
počala, všěchna radost,
kteříž biechu prorokovali
a toho mnoho |et žádah,
by wořec v děvici vstúpil
a všěchny z hořě vykúpil.

Toé jest prvnie radovrínie
jměla skrzě zvěstovánie
svatá Malia na světě,
když počala také dietě.

Druhú radost tehdy jměla,
když jest syna porodila
a své čistoty nezbyla
ani jie co poškvrnila.
Sluchem jest byla počala,
čistú portú dokonala.
Byla iíe ta milost přišla,
pro niž radostí bez čísla
jměla na jeho porodě,
tehdy, když jej křtichu v vodě.
Pošel jie z jejie života,
ostala při nie čistota
i vše žádné duostojenswie;
koruna jejie děvojswie
s její hlavy jest nesňata,
jakž ustavena z ryzieho ztata.
Byla dřieve jeho dceří
a již jest jeho mateří,
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a kto koli v to nevěří,
byiť jemu v těžkém hoři.

Nemyl sě o to, křeséane,
nebyloť jest tu nic jiné,
jedno buoh a svatá trojicě
na porodě i na počátcě.
Porodil sě květ taký'
o němž nelzě mně obaky
pověděti tak' jakž slušie,
poňadŽ v mém těle dušě.
Smutek bíeše na všem světě,
doňovadŽ to žádné dietě
nebieše na svět posláno,
o němžto jest takto psáno,
žeť jest skrzě zlatá vrátcě
přišlo to dietě žádúcie
ot boha, ot svého otcě,
na radost svéj miléj matcě,
poďé toho všemu lidu,

ienž přěb1fuají v bludu.
Někteří v hřiešiech leŽiechu,
ješto přěd ním pracni biechu.
Tehdy veš svět radosti mnoho
jmě a najviec matka jeho,
Maria, nás všěch útěcha,
pro niž nám zbýti všěm hříecha.

105

1 1 0

(Vynechdno 462 aeršů, kde se líčí další radosti Panny Marie, přichod a klanění třÍ krdiii'
obětovtiní a chrrimu, ukřižoadni l{ristolso za zsykoupení lidstzla a jeho azkříšení.)

Sedmá radost bieše na světě
svaté Maříe, když všě světie
po nie sě s nebě vystřěchu,
chtiec ji vzieti pod věčnú střěchu.
Rozliční zástupi jďechu
a všechno jie na útěchu
pějíc nebeslými hlasy,
chválé milostívě jejie časy
praviec příklady rozličné,
ovšem spraveďné i sličné.

1 1 5
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Mnoho hlasuov velmi vznieše,
mnohý jazýček brnieše
jako v sladkosti stredovéj
na čest té králevně Žádnéj.

Najprvé jeií synáček
učini chvále počátek
i vecě: ,,ova, kako jsi ty krásná,
moje přietelnicě jasná.
Tvoje zraky holúbkova,
jasnú tichost ona v sobě chová,
jako lilie přěstkvúcie
neb z hluožie ruožě žáducie,
svým dóstojenstvím i krású
ta iest krásna v každém času.
Všěch paní i coŽ kdy panen
přěšlo i bude královen,
iako ruožě črveností
nebo lilium v bělosti
jiné všecko kvietie hanie,
tak všě panny i panie
přědešlas svojí bělotú,
veš svět těšíš svú dobrotú.
Tys má dci i má nevěsta,
méhos božstvie na svět cěsta.
od tebe sem vzal člověčswie,
jímž jsem oslavil mé božstvie.
Ty má matka přězmilelá'
syn jsem tvého svatého těla.
Ty isí všěch nebes osvěta,
ty cnost Svatých i všeho světa,
tys všěch anděluov hospoda,
tys všie dobroty rozploda,
ty jsi má matka vybraná.
Jižť jest stolicě vychystána,
na niež ty budeš seděti
svému raďeci dietěti.
Podiž ke mně v utěšenie,
milé moje usmiešenie,
milá moje přietelnicě,
moje milá holubicě.

L45

u,
lu.
oho

iecha.

ňe'příchod a klanění tří krtiiii,
t a jeho xzkříšeni.)

Étě
e

třěchu.
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Pospěš ke mně, žádaÁ' rÍ7átl'
již sě s právem jest kochati.

Tráva vzešla i fiola,
našě sě země otvořila,
přěmnoho kvietie stvořila,
stvořivši krásně szořila.
Radost vzešla v našě vlasti,
milostné vóně přědosti
našlo sě iest v naší zemi,
husty jsú myrrú s kadiďem
po všěch mých šlépěiiech
i slediech i po všěch kúřiech.
Zabrádky vonně sě vzplodiln
ščěpové sě obrorlili,
ostalo n.ím cné veselé
i milosrdné pochvílé.
Rozkoš jest po mých vyhledech'
rúcha přieliš na všěch mých lidech
ot nrísěči i ot nachu,
veliké drahosti sachu,
ot zlata i ot hedvábie
nachysul jsem mnoho tobě,
moje matko milosrdnrí.
Pojď v nová byďa tndná'
dnes tě zuovtl v věčný pokoj,
nebs ty najvěčší přietelmój.
Poďž ke mně, nemeškajíc,
v zlaté sě rúcho odievajíc,
okrášli sě záponami,
zlatem ryzimi perlami,
prcteny ozdob ručici,
svój obfičěj i hlavici
okrášl svú drahú korunú.
Pojď ke mně do mého domu,
podiž ke mně, matko, spieše,
mé veselé, mój veš smieše.
Jižs zabila mocí běsa..C

Tak buoh, květ vyrostlý z kvietka,
zváše jie s tohoto světa,

185

190

195
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milostně jie k sobě prosě
pro ni i sám také pro sě,
chtě s ní míle přěbývati.

Potom všě anděly spolu
učinichu jiej čest' chválu,
své hospodě, svatéj Maří,
tej přěmilostivéi wáři
řkúc: ,,Dnesť jdem po tě doluov,
chtiec tě vzieti do těch kuoruov,
v nichž skrzě tě radost imámy.
Blazě nrím, že budeš s námi.
Nebs ty všie milosti pl''a,
ty jsí všěch nebes dóstojna.
Pekelnás wata zatvořila
a nebesas owořila.
Tys cné ovoce stvořila,
milostívěs je szořila,
stvořivši všěm na úžitek
dalas i na cný požitek.
Tys to vzploclila ovoce,
jehož které lidské srdce,
ač tak dóstojně okusí,
jakž iest s právem i jakž musí'
to ovoce iej uzdraví
i věčné nemoci zbavL.
Tys našě matka i paní,
my smy pÍo tě dnes sesláni,
bychom tobě dnes čest zděli'
cně tě na nebesa vzěli.
Snažně smy to učinili'
neb smy tebe cně užili,
že našeho všeho dvoru
viemy plnost pro tvri pokoru.cc

opět spolu kdež anděli
biechu, tu i archanděli.
Veseléé sě všichni kuoři
pro tě' ŽádÍá svatá Maří,
že jim tě bude chovati,
svú ciesařovú poznati.

bě,

t
tkoL
'ói.
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tledech,
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ý z kvietka,
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S právem sě mámy radovati,
neb ty máš ny bohatiti;
ty nám dáš našeho krále

245 i těm všěm, ješto jej chválé.
Tys nám cný sbor přichýlila
křeséanský a otchýlila
ot věčného zatracenie,
a přěmnoho radovátrie

25o jest v nebeských kuořiech nynie.
Vejďž, paní nade všě paďe,
hodinať jest povstání.
Spěj k věčnému radování.
Podiž míle v své králevstvo

255 i wého svna rvtieřsťvo.
Dnesť;ešt poáaa''o vše v tvú moc,
slunce, měsiec, den, temná noc,
tma, světlost, oblaky, hvězdy'
jich všěch rozličné jiezdy.

260 Račiž iíti na své sieni,
všěch hřiešných přěstvúcí stieď.
Navščěv svého syna i otcě,
všeledné svaté tloiicě.
Navščěv, opatřiŽ své děťátko'

265 přězmilelá božie matko.
Pojď, navščěv jeho,
svého syrračka milého,
žádáé obličěje tvého
viděti přědóstojného,

27o chrámu všeho světa božstvie,
v němŽto vzvlékl na sě tělesenstvie.

I b9kéžby _2 slovce slovo_3 slibiti zalilbitl_.I llzplačta (duál) zaplačte-8-9 sepněta.,.
iděta (duá|) sepněte. . . jděte; nozě (duá|) nohy - l0 s2as spasení - 12 ot Marie o Marii - 13
sbožie bohatstr{ _ 1 6: (duál) třebas nepravíte zcela dobře - 28 žiaótek břicho _ 30 inhed hned;
o jednom sloaě okamžitě _ 35 na listiech v Písmu - 44 kako iak - 46 da dal- _ 5L sarchotánie
dokonání, dowšení _ 52 uslyšě uslyšela - 53 k poslušě k poslušnosti _ 56 oaa}:te.. roba sfužeb.
nice - 57 což tlsti doba co potřebuješ, co ti ie vhod - 64 dězticě panna - 69 taký takový

72 nezbyla nepozbyla _75 ěistý neposkvrněný; porta (z|at,)brána_77 bez čisla nesčísl-
ně - 80 pošel vzeše| _ 82 žddný žádoucí, drahý - 83 děaojstaie panenství _ 85 jakž usta-
vena jako vytvořená, udělaná - 92 jedno jenom - 95 obaky přece, však_ 97 poňadž po-
kud - 99 doňooadž dokud - |06 podlé vedle - |07 jenž přěbýzlaji mnoŽné číslo m. jednot-
ného (podle smyslu) _|09 pracni ubozí _ 110 oeš suět ce|ý svět _ 113 zbýti zbavia se

LL5 ašě stsětie (fem. poďe pěšie vlivem předch. rýmového s|ova saětě) všechny
svaté (ale smysl patrně: všichni svaú) - 1L6 zlystřěchu sá vyhrnuli se' wšli _ !24 z'lznieše
znělo _ L26 stredooý medov'ý _ L32 zraky holúbkozla (duát) oči holubičí - L46 dci
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dcera _ !48 čIooěěstvie č)

!52 oslsěta světlo - l54 ht

usmiešenie úsměv _ t65 ko

t66 fiola fialka - 169

pách, po kůrech _ |76 z.lc

itedech v dohledu-182

níky, sponami _ |96 okrc

2o2 zls óš e w a| _ 2o3 mt l o stt

_ 2L9 szořila viz v. L69 _

naklonila... odwátila - 2

263 ašejedné troiiediné _

tělesnou podobu

PLÁČ SVATÉ

obě ťyto skladby isr
od téhož bá.''íku. P/ač '
o.'ui"* pergitis, iež ie
foradčanečtr. - Přeďoho
novo (20,11-18) připisc
tt..e ňnit.alo vyržívání
váním áparufrázováltm
bit i rozvádět.
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dcera - l48 čloaěčstuíe ďověčenswí, lidství - L50 přězmileld velmi milovaná, nejdražší -

152 osaěta světlo - 154 hospoda paní - L55 rozploda rozmnožení _ 160 podiž pojď _ 161
uwiešenie úsměv _ 165 kochati sě těšiti se, veseliti se

166 fiola fialka - t69 szořila k zralosti přivedla _ I75 po sledediech, po kúřiech po sto-
pách, po kůrech _ L76 oonně.(adv.) vůní _ L79 pochailé prázdno, volná chl'Íle _ L80 po aý.
hledech v dohledu _ I82 ntisěě nach, purpur - 187 tz:rdnti pevná - L92 ztÍponami náhrdel-
níky, sponami - 196 okrášl okrášl-t _ 198 spieše rychle _ I99 zleš srnieše všec|ten smíchu -

202zadšezval-203nilostněláskyplně_2lLkuoruouktttt(andělských) _2|6zatzlořilazavřela
- 2|9 szořila viz v. L69 _ 224 ač jestliže _ 230 zděli učinili - 246-247 přichýlila ' , , otchýlila
nakloni la...odwáti la _259 j iezda dráha-260sieňpa|ác_261 stien stín,záštita,ochrana-
263 ašejedné trojjeďné _ 264 opatřiž shlédni _ 27l azulékl na sě tělesenstvie vzal na sebe
tělesnou podobu

PLÁČ SVATÉ MAŘIE  A  PLÁČ MARIE  ^4AGDALENY

obě tyto skladby isou dochovány v t. zv. rukopise Hradeckém a jsou pravděpodobně
od téhoŽ básníka. Plóč soaté Mařie roanáďi téměř samostatně motivy latinské básně Qui
per viam pergitis' jež je u nás doložena počátkem 14. století v klášteře Svatojirském na
Hradčanech. - Přeďohou Pláče Marie Magdaleny je prozaické kázárli na evangelium Ja-
novo (20,1l-18) připisované _ zřejmě neprávem - buď origenoví, nebo Anselmovi,
které vyníkalo vyržíváním osvědčených prostředků kazatelských, především hojným cito.
váním a paruftázováninr bible; ěeský autor dovedl originál velmi dobře a výrazně napodo.
bit i rozvádět.

PLÁČ SVATÉ MAŘ IE

Běda mně synáčka mého,
srdečného, zmilelého.
Pyčte všichni se mnú jeho,
nevinně zahubeného.

Juž všě krása s ňeho sešla,
všě túha v mé srdce vešla.
Již sě tělo dolóv boří'
a mé srdce v túhách hoří,
viece vieceŽ túhy spoří;
div, že mne hned neumoří.

Nezdálo mně sě hubenéj'
všie již túhy naplňenéj'
by jmu bylo co trpěti
a mně ty túhy viděti
a tu hořkú žalost jmieti.
Nevědě sobě co zdieti.
Lepšieho sem sě nadála
a den ote dne čakala,

,yrue.

ú moc,
n0c,
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zaplačte- 8-9 sepněta. . .- 12o tMar i eoMar i i _13
reň břicho - 30 inhed bned,:
46 dada|_ 5l g;rchooóníe
- 56 ozsahte; roba s|užeb-

P.oo. 
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tna_77 bez iislc nesčísl-
panensM _ 85 jakž usta-
r' však_ 97 poňadž vo-
mnoŽné číslo m. iednot--||3 zbýtizbaviti se

slova szátá) všechnv
se, Yyšli - l24 vznieie
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ďi holubičÍ - 146 dci

l 5

459




