
zbudho zbavseho-85 ščediepotomstvo-91 upobití vboji; z spořeve sporu, v rozepři-
98 jakž tak' aby _ LoO nejměj szséj mladosti neprožívej své mládÍ _ Lo4 procenie ocení - 10ó
jakž by (tak) abys _ Lo9 smierně vhodně, přiměřeně

Poznámky  ed iční
Kato

Docbováno v šesti rkpech: 1) Universitní I (U') NUK XVII F 50, fol. 1a-l8b z roku
1409' neúplný; 2) Universitní II (U,) NUK VIII B 11, fol. 20b-24b a 200b-204a;3)
Svatovítský (Sz) Kap. Praž. D 84' fol. 58a-82b; 4) Museiní I zbýv. kniholny Neuberkoly
(N') v H 40, fol. 2a-9la3 5) Musejní II z býv. knihovny Neuberkovy (N') II C, 10 fol. 225b.
233b; 6) bývalého Zem' archil'u v Brně č.232' fol. 18b-26a.

Naše ukázka z rkpu U' (fol. 5b-9b). Chybějící verše (95-136, v rkpe vytržen [st)
podle So (fol.68b-71b, Pat stt.230-234)' Poďe rkpu So s variantami z ostatníchrkpů
vydal A. Patera, Svatovítský rukopis, Památky IX,Praha 1886. Poďerkpu U1 dosudsa-
mostatně vytištěna nebyla. Literatura u Jakubce, Dějiny I, str. 149. - V textoqich poznám.
kách uvádíme textové úpraly a opravy rkpu a z ostatních rkpů jen nejduležitější varianty,
které mají věcný qfunam. Neotiskujeme lat. text, který je v rkpech, ale ponechali jsme lat.
tituly poďe rkpů. - Jotace zachována a upravována všude kromě po j v krátkých slabikách.
Stav změnyd v zo a přetrl. z v i ponechán poďe rkpu.

10 v tajnosti U,' U,l w uftawnofty Sz; w taynici N'' N' _ 27 Třetlt U'] Trzetie tit Q'
Trzety .So - 40 zvláščie So] zwla|fcze UL _ 48 učiniti U', U,, .lV', N'] vczyry Sz - 66 nebe
které So] nebo ktery U, _ ?5-76 ae Sa přehozeny _ 8L bněvu] hnyew U', Sz, - 86 jmene
So] gmye U,', U,- 10l by tof to chlbí ae sa' opraaeno podle U', N', by kto Nz - lOa iei]
fye So, Bey U' Cei Nl - 110 velikostl welykofty So, welikoft U' N' N, - 124 toho{ Gyehoz
So, Tohot U,, N,, Toho lV1 - 136 kdeŽ] kedz ,So, Kdez U,, N'' Kdezt N,_l4|.l42:
Dlúhoť v radosti ten blúď, kohoé rychtář křívě súdí So - 143 mieti So] wefty myety Ul-
l45 toho rozžěleti U', N'] toho rozzyelyty So, fye nan hnyewaty .lV, - l58 zmrhati U1, .So]
zmlhawaty U2- t70 smilstvo U,, U,) Tot Sz' _ 171 velmi U'] tyem U,, tyemy So; koií U',
IJ,, N,, N9] krogye So _ I72 ztratí jmě Sz] ztraty mye U, _ 190 známotu Ul, U,] tu rofu
.So, tu notu N', tu pfotu N' - 191 ščěstie Sz,'] czczeftye Ul _ I97 člověku každému Sa] kaž.
dému člověku U,(prorým)_219 neščěstie po ščěstÍ So] nefczieftie pone|cziefry U',nefczeftye
po fczyeftye Ur, N' N,

Alan

Dochováno v rkpe Svatol'ítském (So)' Kap. PraŽ. D 84, lrydaném A. Paterou, Svato.
útský rukopis, Památky IX, Praha 1886 (Pcl). Literaturu uváď Jakubec, Dějiny I, str. l50.
Cenné příspěvky textově kritické podal Vojt. Kebrle, Příspěvky ke kritice a qikladu textu
stč.' LF 2L,t894'L98-202 (I(eó). Naše ukázka v, |-257: Sz fol. 9a-L2a, Pat v. 619-875
(str.23-33) otištěna přesně podle rkpu s opravami Paterovými.

Jotace zachována a upravována všude kromě po 7 v krátkých slabikách' Stav změny
ó v uo a a v i ponechán podle rkpu.

1 dvanást větruov Par] dwanaft dny wyetruow Sz' - 9 Circius Ryš] Cyrcinus .So,
Pat _ 18 obrazie Pat} obtzazye St; - 2o,2| sě Pat] Íy So _ 30 zbuzuje Patf zb|uczuge
Sa _ 35 obvlažuje Ryš] oflawuge Szl' Pat _ 39 zl,tacuje Pat) zwtazuge So - 72 obláštnost]
oblafnoft Sa, Pat - 75 zvědě] zwyedyew Sa, Pat - 77 neotpočívá] neotpoczyna So,
Pat _ 82 o Patf i Szl - 104 patnádcěte Sz] patnádcte Pat _ I05 v těch letech Pal]
w tyech leth So _ 107 přěd Patf przyd Sr'l _ 115 právě So] ptavé Pat - l17 přěmnoho
Par] przyemneho So _ L27 nejmá Patf nyema So _ 146 na novo Ryš] ne nowu .Sa, Pat- l99
sviecě Keó] fttzyeczye Szl, Pet _ 220 znamen1 Patf zameny Sa _ 225-226 znamenie má R1í]
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Pat) yakaz So
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Dochováno v t. zv. s

Baworowských č. 421' n1
Vydal po prvé A1. B

Baworowského, Praha 1!

stÍ. 149-150. Naše ukázk
Naše textové pozná

chována a upravována je

-  (Úvod)

22I,uď) lidi Baal (

k Křivdě] kriwdie Baw -

ďo|ta Baw, dofti Lor _

bdt Baw (pro rým) _ Lo5
Baw-L22narameni] na
net)azgegieho Baw, Lo

-o  t i s t ě  t ěho tné

4 múdrost Lor] mu
vzchova Bawf fchowa L

-o  s l avíku  a  o  i e s t řé

2 p|avá Lorl ||owz
Bri)cknet, z Araranie E
...snaŽi] waŽžie Baw,s
Lot - 44 snésti Lor] pf

Nová rada.

RkPY: Mus.II F 8

II F 9 (t. zv. Opatov
Třeboňský A 18' také
i v přepisu J. Gebaue
(Památky 9), Praha 19

Zodbotlé literatu
v ciách literaturách:
Haškovce (LE 44' L9
NR a Theriobulie (V

též knihu J. Hrabáka
opírá o vydání Daňhe
(A fol.98b-LO5a, GeL
93, Daň 4|-43) a L|75
eďcemi se přihlíŽí i k

10 byl Geb, Daň
viemeť B, Geb, Daň _

Tř] neilepšému A,Gt
Daň; B md jiné daojo,

123 odmlúvati I



v^-!1ii; 
,7 .s.oor'e ve sporu' v rozepři _své mláď _ 7O4 procenie ocenÍ - 106

ní

lY| TYII F so, ror. la_t8b z rokur rr, rol. 20b_24b a 2OOb_204a; 3)
]i.,ť' 1 býv.tnihovny Neuue"tovy

ffi..r.oWgy)II 
C, rO fot.225i_

verše (95-t36, v rkpe vytržen list)r'Jc'.s. variantami z ostatních rkpíaha 1886. Poďerkpu U, dosud sa-
: },l'. l4.9._ V textoqých poznám.

11"-:||o ien neiduležitější varianty,
;e v rkp.ech, ale ponechďi isme lat.oe Rromě po j v krátkých slabil<ách.

!'y,,-.?, fi-etir Url Trzetietit U,,
rr u2e rY1, N2l vczyty ,Sz _ 66 nebe
-*:T{ T{.* U,, Sz,_ 86 jmene
P!oť- u,, N'' by kto jV, _ loa jej]
:oÍt U-z, Nr, N, _ l24 toh;q cv"Á""drr-Y-" Nr, Kdex N, - I4l-142:
: 

r43 mie_ri,Sol weftymyett tL_
ly.Yťy N' _ tss zmrhati u,, s"]
ll q]:...u', ryemy s"; roJr U,,
:,_.,:: známotu U,, U") tu rotu
'r 

- l97 člověku každému Sz] kaž-
caeltle poneÍcziefty U,, nefciefltye

t84,.vy_daném A. Paterou, Svato-
uvádí Jakubec, Dějiny I, str. l50.
lpe^vky^ 

\e krjtice a qfkladu textů=:o. tol. 9a-12a, pat v. 619_gZ5
''ýŤni.
krátkých slabikách. Stav změny

;9 9j.Ť. Ryš] Cyr.cinus .Sz,
:1'_ 

30 zbuzuje Pat) zb|uczugí

ltl-zvltaz29e !z: 
- 72 obláštnost]

,^o*tng:t_uáJ neotpoczyna .Sz,
,,:,,- 

I0? 
-v těch letech Porj

: ouJ 
9ravé Pat _ l|7 přěmnoho

novo l(3š] ne nowu So, Pat _ l99
liv - 225-226 znamenie má Ryš]

anamenyemaMa Sts,Pat_234ptajlRyš]magy Sa,Pat_244tAlržPatlyakzSo_245 jakŽ
Pat)yakaz Sz.t

Ezop

Dochováno vt,zÝ.sborníku hraběte Baworowského(Baw)'dříveve Lvově,vknihovně
Baworowských č. 42|' nyní v NK ve Varšavě.

Vydal po prvé Al. Brúckner AslPh 1 l, 1888, paleograficky Jan Loriš, Sborník hraběte
Baworowského, Praha 1903, Prameny I, 1, 6 (Lor). Literaturu uvádí Jakubec, Dějiny I,
str. 149-150. Naše ukázky na fol. 15b -1 8a, 24ab,50b-51a (lor str. 52-56, 67- 68' 1 15 -1 17).

Naše textové poznámky uvádějí pouze důleŽité textové opravy rukopisu.-Jotace za-
chována a upravována jen v ďouhých slabikách.

-(Úvod)

22 |,ttdtf hďt Baw (pro $m) - 23 k Hněvu Bawf k řcmu Brilchner, k niemu Lor _ 33
k l(řivdě] kriwďe Baw _ 3ó vnitř Lor) Zewnitř Baw - 55 s ním] fni Baw, Lor _ 69 do sta]
doÍta Baw, doÍtt Lor _ 92 v zemi Bawf lidmi Baw (připsdno na okraji)' lor - 104 l'uď]
hdt Baw (pro rým) - 105 přirazi] prazy Baw, potazy Zor - 107 lestnl střelci Ryš] leftny ftřelec
Baw_!22natameni] natamiBaw,Lor,_t33l'úto]lítoBazo (pror!m)_160azjejieboBriick-
ner|az gegieho Baw, Lor _ 169 wahóm] wrahem Lor, Baw

-o  t i s t ě  t ěho tné

4 múdrost Zor] mudrofti Baw - 19 míle] milrie Baw, Lor _ 25 tuto] tuz to Baw, Lor3
vzchova Bcarl fchowa Lor - 36 s nimi lorl fui. Baw

- o s l a v í k u a o j e s t ř á b u

2 p|avá lor] flowa Baw _ 9 poslúchaitež Bawf pofluchayz Lor _ L2 v ráně] zaranie
Bňickner, z Araranie Baw,ranie Lor - 15, 19,22 hniezdce Ryš] bniezce Baw _ 25-26 váŽi
...snaži] waŽžie Baw,waŽe Brilckner, Lor, |naŽe Baw,|naži Lor - 37 nesťydí] neftyďe Boza'
Lor _ 44 snésti Lor] piemocy Baal

Nová rada

Rkpy: Mus. II F 8 (t. zv. sborník Zebererův z t. L459-L46L _ A); staršÍ, ale méně přesný
II F 9 (t. zv. Opatovicko-musejnl -B); v. 85-372 (mimo 34I-354) obsabuje též áomek
Třeboňský A l8, také z 15. století (Tř). Kritické vydání poďe l a B pořídil paleogaficky
i v přepisu J. Gebauer, Památky I, Praha L876 (Geb), v transkripci znovu J. Daňhelka

@amátky 9), Praha L950 (Daň); Daňhelka otiskl pďeograficky Tř v LF 7l' L947,94-Lo5.
Z odborné literatury důležité jsou kromě předmluv k vydáním dvě stuďe o paralelách NR

v ciách literaturách: A. Krause (LF 31, 1904' |99-2|2, zeiména o lit. anglické) a P. M'
Haškovce (LF 44, Igt7' 252-269 o lit. francouzské) a dvě stuďe J. B. Čapka: Alegorie
NR a Theriobulie o/KČSN 1936, č. II) a Vznik a funkce NR (tamtéž 1938' č. I). Srov.
téŽ knihu J. Hrabáka Smilova škola, Praha 1941' kde je dďší lteratura. _ Naše ukázka se
opírá o vydání Daňhelkovo a o Gebauerův pďeografický otisk rkpu A; pod6vá v. 1-596
(l fol. 98b.105a, Geb stf. 38-73' Daň stt. |7-34)' 835-904 (A fo|. 107b-108b, GaD stf.88-
93'Daň4L-43) a l l75-ll84 (A fo|,111b-112a, Gebstr.110-l1l' Daň 52):ve shodě soběma
edicemisepřihl9íikBaTř._Jotacezachovrínaaupravovánajenvďouhýchslabikách.

Lo byl Geb, Daň] by A, píije| B _ 56 někto rád B, Geb, Daň] nď A - 65 věrně l]
viemeť B' Geb, Daň- 1ol fué také A, Daň] r1t iá také Geb podle B - 103 najlepšieho B,
Tř] neilepšému A,Geb,najlepšémlDaň _ lL2to by každý l] co by každý Tř'tokaždý Geb'
Daň., B mti jiné dz:ojoeršl 1 1 1-1 12 : aby se orel nezdrí'lil nikoli, k tomu kaŽdý rád byl svú volí

l23 odmlúvati B, Geb, Dalř] odmluviti A (pro rým) _ 135 věčný život' B, Geb, Daň)
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Z
zy.wot, A _ 174 nenie B' Gebf ninye l' Daň _ 2I2 družci B, Tll] druhzi A, Geb, Daň (Geb
pokládá za nářeční) - 2L8 z slova Geó] i|owa A' B, z lóna 7ř, Slovo Daň = 246 bolestně l]
bolestné B, Geb, Daň _ 268 protivné věci nám oslaď B] protivné věci osladí Tř, Geb,
Daň; není a A _ 280-281 v milosti, s tiem přebývá B,Tř,Geb a Daňf a Aaypuštěno _292
podle B, Geb a Daň) neni a A, budem-li toho vděčni Tř _ 3|6 brali Iř, Geb' Daňf Wah A;
B md jiné znění _ 32L jim nikdy neubude Tř, Daňf iim neubude A, Gebi B má jiné zněni-
323 duš1 A' Daň] dusí Geó - 363 omlúvatJ B, Tř, Geb' Daň) omluviti A _ 369 požilTř'
Geb' Daňf poloz1l A

393.394 doplněny podle B' Geb a Daň, nejsou a A _ 397 pójdeš cestú B, Geb, Daň]
ceŠtú póideš A(pro rým) - 398 k črtu neb k rajskému B'Geb,Daň\ ... nebkrásnémul-
402 sebe B, Geb, Daň] yÍde A - 4|| zatracenie B, Geb, Daňf zatraceni A _ 414 iá tě tak
velmi chváli A' Daň] ať by dobr.ý příklad brali B, Geb _ 4l5 na tvé B, Geb' Daň] nafwe l;
zÍiece B, Geb' Daň) rziecze A - 42I píle B, Geó] pilen A, Daň (pro rým) - 483 rozbroienie
Geb' Daňf rozbrozenie A _ 486 široký kraj B, Geb, Daž] sfiroke A _ 496 hodieÍ Geb, Daňj
Bodiet ,4, hodit B _ 524 zachoval B, Geb, Daňf za|owa| A

545 je se B, Geb, Daň] je A _ 566 sobě l] k sobě Geb, Daň _ 567-568 podle B,Geb
a Daň) nejsou o A - 57l svói meč A, Daň] svú moc B, Geb

57 5 prav také' což B, Geb, Daň] ptawo take czeÍt A _ 585 vždy A, Daň) jedno B, Geb
617 vně osvietil A' Daň) vnitř svietil B' Geb
ó50 času Á, Daň) kvasu B, Geb _ 659 v tuče A, Daň) v rlce Geb - 660 kopie B, Geb,

Daň) k boku l

R ada  o t c e  s y nov i

Rkpy: l) nejstarší v Lobkovické knihovně v Roudníci (nyní Nár. knihovna v Praze) VI
Fd 21 (R), zlomek z posledních let 14. století nebo z prvních let 15. století, obsahuje s někte.
4imi mezerami prvních 325 veršů; 2) ve Veřeiné knihovně v Leningadě, latinou psaná lit.
Q odd. 1, č. 8, fol. 84a-88b (l)' asi z r. L4o4; paleograficky vydal s variantami ostatnich
rukopisů A. Patera, ČČtvt oo, 1892' 395-415; 3) NUK xvII F 50 (U), asi z r. 1409;
vydal V. Hanka 1823, Starobylá skládanie V' 153.178;4) opatovicko-Musejní Mus. Ii F 9
(M) z poloviny 15. století, paleograficky lydal Fr. Frank, LF 19, L892, L82.L97 (druhá re.
dakce' jejíŽ osmislabičný verš je změněn na bezrozměrný).

o památce psal J. Hrabák, Roudnické Umučení a Rada otce synovi, SaS 5, 1935,
str. 16l-170; dŽ v knize Smilova škola, Praha 1941 a v čl. Dvě redakce staročeské Rady
otce synovi, Stuďe a práce linguistické I, Praha 1954, str. 395-404,

Naše ukázka se zakládá na rukopise I, a opírá se o paleogŤafické vydání Paterovo; po.
dává v. l-ll8 (Pat str. 395n., rkp fol. 84a-84b).

Rkp Z píše s jistou důsledností ci místo ti (na př. przebycy 1'2, zwe|cy 25), cí m[sto tí
(ryczgrzye 28, czym 80), ce místo tě (czeleftnye 54, czye 37), i v ďmech (bohaczye - ?,a t5)e
3l-32' gy|cze . . . czy|czye 95-96 a j.), a skupinu rc píše často 's (otÍye 7,38, krat|ye |9,
fkut|ych ... |mut|ych 67.68). V našem přepise tyto nářeční zvláštnosti nezachováváme' _

Jotace zachována a upravována jen v dlouhých slabikách.
4 pochýlil U] pochybil L, M (pro rým) _ 23 ke M, R, U] Ve L _ 25 stopě M, R, U]

ftupye l _ 31 ve čsti] we czty M' R, U, wíyeczko l,
49  k  s rdc i  M 'R ,U]  vs rdc i  L_52 jakž byvŽdyv idě l rV ,  U]  i k tobytovědě l l -54

tu rVí' R' U] není v L _ 55 v duši tě] !ř duííycze l, W duÍÍit ceÍt U, w duffy ff M-
56 mocně M' U' Patf nye L _ 58 u boze M, U, Pat] ye L _ 64 každý den právě Pat) není
o L, na kaŽdý den ptávé M' U _ 66 ku pomoci M, U, Patf ku poczy L _ 73 ktátl M, R, rJ)
kratky Z - 74 hanbú M' R' U) radú hanbú Z - 85 ščedí] |czedye .L - 101 Pakli tě M, U]
Paklyty L-lo2 v jinakýzákon U] K ginemu zakonu .rVí,w gynaky czyezakon'L_|03
z tyé žádostt M) wéj žádosti L, z tvé radosti U
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V druhé polovin
zábavlá próza. Je psz

se lišilv i náměty, coŽ

obraceia dlučně k vz<

neznali. O literaturu 1
vaná legenda o sv. Ka

nesrozumitelná. Prot.

Že bv staročeská zába'
tomň na příklad to' ž

neiednou nalezli, na I
ším vývoji však vr'rlín
žek lidového čtení a 1

Česká krásná prt

a proto iejí themata
v první řadě seznam
chtěla se líbit.Nešlo
literatura sloužící qýl

Oba tYto Proud
vaná thematika aktui
letech století se však
né, byiy rrywořeny
uplatnit učenost' la!

První qýznamn
Krista Pána a Zizst
ženskými. Próza ,1a

druhů, jehož si střer
Vedle legendát

zDraviďa látky ry|

iánská fuonika._S
duchovními' a tak
povídka o Aseneth.
p ř i k á ' a ' ' í . h a v t
umělým.

Názvem Pass
legend, t-zv.Leget
tan Jatut de Vor
číná se tedy před




